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I. Wprowadzenie

tyt

Polski kodeks cywilny1 przyj

trzy rodzaje testamentów szczególnych. S

to

testament ustny (art. 952 k.c.), testament podczas podró y na polskim statku

ut

morskim lub powietrznym (art. 953 k.c.) i testament wojskowy (art. 954 k.c.).
Testamenty te maj

wspólne cechy, którymi s : po pierwsze, mo liwo

sporz dzenia tylko w razie zaistnienia okoliczno ci

ci le okre lonych

m
Wy

w ustawie oraz po drugie, ograniczona w czasie moc prawna2. Zgodnie bowiem
z art. 955 k.c. testament szczególny traci moc z up ywem sze ciu miesi cy od
ustania okoliczno ci, które uzasadnia y niezachowanie formy testamentu zwyk ego,
chyba e spadkodawca zmar przed up ywem tego terminu. Bieg terminu ulega przy
tym zawieszeniu przez czas, w ci gu którego spadkodawca nie ma mo no ci
sporz dzenia testamentu zwyk ego.

iar

Testament ustny jest najcz
szczególnego. Podkre la si

ciej wyst puj

te

zarazem,

w praktyce form

testamentu

e jest to jedyny testament w formie

uS

szczególnej, który odgrywa w praktyce stosunkowo du

rol 3. Budzi on jednak

rozliczne w tpliwo ci w orzecznictwie oraz jest przedmiotem wielu rozbie nych
wypowiedzi doktryny.

pra

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza dogmatyczna art. 952 k.c.
statuuj cego t form testamentu. Metodami zastosowanymi w opracowaniu b

:

analiza dogmatyczna przepisów kodeksu cywilnego oraz badanie akt s dowych.

formie s

wie

Badanie aktowe b dzie zmierza

do ustalenia tego jak cz sto testamenty w tej

sporz dzane w praktyce. Pozwoli to ma na ustalenie liczby wypadków

dziedziczenia nast puj cego w oparciu o testamenty sporz dzone w tej formie,

1

dli

w stosunku do dziedziczenia testamentowego na podstawie testamentów zwyk ych,
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c. lub
kodeks cywilny).

wo

2

Zob. za wielu J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 308 oraz M. Pazdan, [w:]
Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, nb 1.
3
Por. za wielu E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 105; J.
Gwiazdomorski, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 6 marca 1975 r., III CRN 450/74,
OSPiKA 1976, nr 7-8, poz. 146, s. 334-335 oraz S. Wójcik, Glosa do postanowienia S du
Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00, OSP 2001, nr 11, poz. 161, s. 550.
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oraz ustalenie w jakim procencie wypadków s dy przyj y, e testament w tej formie

w rzeczywisto ci nie zosta sporz dzony. Celem badania b dzie równie ustalenie

jak procentowo kszta tuje si

liczba wniosków o stwierdzenie tre ci testamentu

tyt

ustnego sk adanych na podstawie art. 952 § 2 k.c. w stosunku do liczby wniosków
sk adanych na podstawie art. 952 § 3 k.c. Opisane zostanie równie post powanie

ut

dowodowe w tego typu sprawach. Pozwoli to na ustalenie tego, jak w praktyce
dów rozumiane s

przes anki sporz dzenia testamentu w formie ustnej,

a zw aszcza, budz ca rozliczne kontrowersje, przes anka obawy rych ej mierci.

m
Wy

Truizmem jest stwierdzenie,

e regulacja testamentu ustnego budzi de lege lata

liczne kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Na podstawie obserwacji praktyki
dowej podnosi si

cz sto w doktrynie, e przypadki fa szowania testamentów

ustnych s o wiele cz stsze ni innych testamentów4. Sk ania to wielu przedstawicieli
doktryny do uznania,

e przepisy dotycz ce testamentu ustnego powinny by

iar

wyk adane restryktywnie. Opis praktyki wynikaj cej z badania aktowego pozwoli ma
na zweryfikowanie wy ej wymienionych tez.

uS

W doktrynie pojawi y si g osy za uchyleniem lub istotn zmian tre ci art. 952
k.c.5. W badaniu podj ta zostanie wi c równie
o przysz

próba odpowiedzi na pytanie

tej formy testamentu w prawie polskim w obecnie obowi zuj cym jej

wie

pra

kszta cie. Pozwoli to ustali mo liwe kierunki zmian tej instytucji prawnej.

4

dli

Por. uwagi J. Czerwiakowskiego, Testament ustny w wietle praktyki, Palestra 1987, nr 10-11, s. 4651. Zob. te E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 105 oraz
A. Felu , Testamenty. Popularnonaukowe studium kryminalistyczne, Katowice 1996, s. 125-128.
5

wo

J. Czerwiakowski, Testament ustny w wietle praktyki, Palestra 1987, nr 10-11, s. 46 i nast.;
I. Kleniewska, Testament ustny, „Jurysta” 1993, nr 2, s. 30; J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia
reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagadnie wspó czesnego prawa cywilnego, „Studia Iuridica”,
t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994, s. 254-255; E. Skowro ska, Testament
ustny de lege ferenda, [w:] Z zagadnie wspó czesnego prawa cywilnego, „Studia Iuridica”, tom XXI
(dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994, s. 259-266; B. Pr da, W sprawie przysz ci
testamentu ustnego, Rejent 2009, nr 5, s. 93-96. Co do uwag de lege ferenda zob. te M. Pazdan,
Prawo spadkowe, [w:] Zielona Ksi ga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,
red. Z. Radwa ski, Warszawa 2006, s. 193-194, a tak e M. Wróbel,
ówne za enia projektu
Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy 2007, z. 13, s. 737.

ci
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II. Uwagi prawnoporównawcze i historyczne

tyt

1. Uwagi prawnoporównawcze

ut

Za pierwowzór wspó czesnego testamentu ustnego mog

by

uznane rzymskie

testamenty: calatis comitiis oraz in procinctu6. Pierwszy z nich umo liwia
sporz dzenie testamentu w formie ustnej podczas zgromadzenia ludowego (które
dwa razy do roku) w obecno ci kap anów oraz innych obywateli

m
Wy

odbywa o si

rzymskich7. Druga z wy ej wymienionych form umo liwia a sporz dzenie testamentu
w formie ustnej obywatelowi b

cemu

nierzem wobec innych

nierzy

ustawionych w szyku bojowym i gotowych do wymarszu8. Ograniczenia w dost pie
do tych form, zwi zana z nimi kontrola spo eczna oraz polityczny i religijny charakter
doprowadzi y poprzez mancipatio familiae do wytworzenia si

w III wieku p.n.e.

iar

nowego sposobu testowania - testamentum per aes et libram w którym g ówny
nacisk k adziono na ustnie wyra on
upowszechniania si

deklaracji, zacz a by

testatora (nuncupatio). Tym niemniej

pisma wola testatora, zamiast w formie ustnej

uS

w miar

wol

wyra ana na zamkni tych i opiecz towanych woskowych

tabliczkach (tabulae testamenti), co doprowadzi o do powstania testamentu
pisemnego

prawa

cywilnego,

a

wreszcie

do

wytworzenia

si

testamentu

pra

holograficznego. W praktyce nigdy jednak forma ustna testamentu w prawie
rzymskim nie wysz a z u ycia9.

Sporz dzane w formie ustnej w szczególnych okoliczno ciach testamenty s znane

wie

wi kszo ci obowi zuj cych w Europie systemów prawnych (por. np. art. 984-987
KN10, art. 700-701 Kodeksu cywilnego hiszpa skiego, art. 609-610 i 612 CC11, §§
6

dli

Zob. szerzej za wielu W. Wo odkiewicz, M. Zab ocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009,
s. 175-176; F. Longchamps de Bérier, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo
rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014, s. 297.
7

Zob. szerzej T. Rüfner, Testamentary Formalities in Roman Law, [w:] Comparative succession Law,
Volume I, Testamentary Formalities, Oxford 2011, s. 4.

wo

8
Zob. szerzej T. Rüfner, Testamentary Formalities in Roman Law, [w:] Comparative succession Law,
Volume I, Testamentary Formalities, Oxford 2011, s. 4-5.
9

T. Rüfner, Testamentary Formalities in Roman Law, [w:] Comparative succession Law, Volume I,
Testamentary Formalities, Oxford 2011, s. 5 i nast.
10

KN - Code Civil z 21 marca 1804 r.

11

CC - Codice civile z 16 marca 1942 r.
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2249-2252 BGB12, § 597 ABGB13, art. 506-508 ZGB14). Celem niniejszego badania

nie jest dok adne przedstawienie wszystkich systemów prawnych przewiduj cych

testament ustny15. Tym niemniej wskaza

nale y regulacje zawarte w trzech

tyt

systemach, które mia y najwi kszy wp yw na prawo polskie.
Prawo niemieckie przewiduje dwie szczególne formy testamentu w formie ustnej16.

ut

Zgodnie z § 2249 ust. 1 BGB, je eli istnieje obawa, e spadkodawca umrze, zanim
zaistnieje mo liwo

sporz dzenia przez niego testamentu przed notariuszem (w

m
Wy

pierwotnej wersji tego przepisu dotyczy o to równie s dziego17), mo e on sporz dzi
testament przed naczelnikiem gminy (ewentualnie burmistrzem etc.), w której
przebywa, oraz dwoma

wiadkami. Obawa taka musi by wyra ona subiektywnie

wobec naczelnika gminy, ale musi by oparta na subiektywnych okoliczno ciach18.
Ustawodawca niemiecki wymaga, aby fakt,

e sporz dzenie testamentu przed

notariuszem nie jest mo liwe, stwierdzi w protokole19. Protokó ten musi podpisa

iar

spadkodawca20. Dla wa no ci testamentu nie stanowi przeszkody okoliczno
obawa mierci okaza a si

13

jednak nast pczo obiektywnie nieuzasadniona (§ 2249

uS

12

, e

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch z 18 sierpnia 1896 r.

ABGB – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der
Oesterreichischen Monarchie z 1 czerwca 1811 r.
14

ZGB – Schweizerisches Zivilgesetzbuch z 10 grudnia 1907 r.

pra

15

Co do ich prezentacji zob. K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann, Testamentary Formalities in
Historical and Comparative Perspective, [w:] Comparative succession Law, Volume I, Testamentary
Formalities, Oxford 2011, s. 451-453. Zob. te H. Lange, K. Kuchinke, Erbrecht. Ein Lehrbuch,
München 2001, s. 387-388.
16

wie

Podkre la si przy tym w doktrynie do powszechnie, e pierwsza z nich w praktyce nie odgrywa
znaczniejszej roli – por. J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 22.
Erbrecht 2, §§ 2064-2273, §§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003, s. 529.
17

dli

Co do zmian tego przepisu por. H. Lange, K. Kuchinke, Erbrecht. Ein Lehrbuch, München 2001,
s. 387-389; J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 22. Erbrecht 2, §§
2064-2273, §§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003, s. 529; W. Baumann, [w:] J. von
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen.
Buch 5, Erbrecht. §§ 2229–2264 (Testament 3), red. G. Otte, Berlin 2011, s. 169-170.
18

W. Baumann, [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 5, Erbrecht. §§ 2229–2264 (Testament 3), red. G. Otte,
Berlin 2011, s. 172 i tam wskazane orzecznictwo.

wo

19

Zob. szerzej H. Brox, W.-D. Walker, Erbrecht, Köln–Berlin–München 2007, s. 90; H. Lange,
K. Kuchinke, Erbrecht. Ein Lehrbuch, München 2001, s. 391-392; W. Hagena, [w:] Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red.
G. Schlichting, München 2004, s. 1455-1456.
20

Skutkiem braku podpisu jest niewa no danego testamentu, por. W. Hagena, [w:] Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red.
G. Schlichting, München 2004, s. 1462.

ci

4

Ins

ust. 2 BGB). wiadkowie powinni by jednocze nie obecni przez ca y czas sk adania
wiadczenia przez testatora (nie mog

wi c np. by

nieobecni podczas

wys uchiwania jednego z kilku fragmentów jego o wiadczenia)21. Po nowelizacji

tyt

wskazanego przepisu w 1968 r. naczelnik gminy powinien przy sporz dzaniu
testamentu udzieli

testatorowi informacji o tym, kiedy testament taki traci moc,

ut

a potwierdzenie udzielenia tej informacji powinien umie ci w protokole (§ 2249 ust.
3 BGB)22. Ciekaw

regulacj

jest § 2249 ust. 3 BGB, zgodnie z którym b dy

formalne powsta e przy sporz dzaniu protoko u nie maj wp ywu na wa no

m
Wy

testatora, je eli nie ma w tpliwo ci,

e protokó taki zawiera tre

spadkodawcy23. W innym wypadku wadliwo

woli

ostatniej woli

dzia ania naczelnika gminy prowadzi

do powstania odpowiedzialno ci odpowiedniej w adzy publicznej (gminy)24.
Zgodnie z § 2250 ust. 1 BGB, kto przebywa w miejscu, które jest odci te od innych,
wskutek wybuchu choroby lub wskutek innych nadzwyczajnych okoliczno ci, w taki

iar

sposób,

e sporz dzenie testamentu przed notariuszem jest niemo liwe albo

znacznie utrudnione, mo e sporz dzi testament b

w formie przed naczelnikiem

wobec trzech wiadków.
ca
21

uS

gminy (§ 2250 ust. 1 w zw. z § 2249 ust. 1 BGB) albo przez o wiadczenie ustne
wiadkowie tacy musz by jednocze nie obecni podczas

ci aktu testowania25. Z o wiadczenia testatora powinien zosta

sporz dzony

22

pra

W. Baumann, [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 5, Erbrecht. §§ 2229–2264 (Testament 3), red. G. Otte,
Berlin 2011, s. 178.
H. Lange, K. Kuchinke, Erbrecht. Ein Lehrbuch, München 2001, s. 397; W. Hagena, [w:] Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red.
G. Schlichting, München 2004, s. 1454.

wie

23

wo

dli

Przepis ten brzmi: „Sind bei Abfassung der Niederschrift über die Errichtung des in den
vorstehenden Absätzen vorgesehenen Testaments Formfehler unterlaufen, ist aber dennoch mit
Sicherheit anzunehmen, dass das Testament eine zuverlässige Wiedergabe der Erklärung des
Erblassers enthält, so steht der Formverstoß der Wirksamkeit der Beurkundung nicht entgegen”. Zob.
co do jego interpretacji szerzej H. Brox, W.-D. Walker, Erbrecht, Köln–Berlin–München 2007, s. 91-92;
J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 22. Erbrecht 2, §§ 2064-2273,
§§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003, s. 533-534 oraz W. Hagena, [w:] Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red.
G. Schlichting, München 2004, s. 1458-1459. Co do przyk adów takich sytuacji por. W. Baumann, [w:]
J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen. Buch 5, Erbrecht. §§ 2229–2264 (Testament 3), red. G. Otte, Berlin 2011, s. 174.
24

Zob. szerzej W. Baumann, [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 5, Erbrecht. §§ 2229–2264 (Testament 3), red. G. Otte,
Berlin 2011, s. 180.
25

H. Lange, K. Kuchinke, Erbrecht. Ein Lehrbuch, München 2001, s. 395; W. Hagena, [w:] Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red.
G. Schlichting, München 2004, s. 1463.

ci
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Ins

protokó (§ 2249 ust. 3 BGB)26. Testament przed trzema wiadkami mo e sporz dzi

tak e osoba, która znajduje si w bezpo rednim niebezpiecze stwie mierci (§ 2249

ust. 2 BGB). Niebezpiecze stwo takie musi by

tyt

okoliczno ciami27. Mog

uzasadnione obiektywnymi

one istnie w wyniku d ugotrwa ego stanu np. choroby28.

Oboj tne jest przy tym, czy sam spadkodawca zdawa sobie spraw z gro
niebezpiecze stwa29.

ut

miertelnego

Testamenty

ustne

w

prawie

cego mu

niemieckim

utrzymuj swoj moc przez trzy miesi ce od chwili ich sporz dzenia, przy tym
termin taki ulega zawieszeniu przez okres, który spadkodawca nie mo e uda si do

m
Wy

notariusza30.

W doktrynie podkre la si ,

e obecnie testament taki nie znajduje zazwyczaj

zastosowania w podr cznikowym przyk adzie alpinisty, który nie mog c wydosta si
z jaskini wykrzykuje tre

swojego testamentu do wspó towarzyszy, ale przede

wszystkim w szpitalach i hospicjach, w sytuacjach, gdy umieraj tam osoby starsze

iar

wiekiem lub ci

ko (przewlekle) chore31.

Silny wp yw na ustawodawstwo polskie mia a równie regulacja austriacka. Zgodnie

uS

z pierwotnym brzmieniem § 584 ABGB spadkodawca, który albo nie móg , albo nie
chcia zachowa

formalno ci wymaganych do sporz dzenia testamentu w formie

pisemnej, móg sporz dzi testament ustny32. Zgodnie z § 585 ABGB osoba chc ca

pra

26

Zob. W. Hagena, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§
1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red. G. Schlichting, München 2004, s. 1464-1465.
27

wie

J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 22. Erbrecht 2, §§ 20642273, §§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003, s. 536; W. Hagena, [w:] Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red.
G. Schlichting, München 2004, s. 1462. Zob. te jednak H. Brox, W.-D. Walker, Erbrecht, Köln–Berlin–
München 2007, s. 92.
28

J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 22. Erbrecht 2, §§ 20642273, §§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003, s. 536.
29

dli

W. Hagena, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–
2385, §§ 27–35 BeurkG, red. G. Schlichting, München 2004, s. 1462.

30

wo

Zob. w tym zakresie szerzej J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band
22. Erbrecht 2, §§ 2064-2273, §§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003, s. 541-542 oraz
W. Hagena, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9. Erbrecht. §§ 1922–
2385, §§ 27–35 BeurkG, red. G. Schlichting, München 2004, s. 1470-1471.
31

Por. R. Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany, [w:] Comparative succession Law,
Volume I, Testamentary Formalities, red. K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann, Oxford 2011,
s. 216, przypis 346.
32

6

ci

Co do tej regulacji przed zmianami ustawowymi por. E. Weiß, [w:] Kommentar zum Allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuch. III Band. §§ 531–858, red. H. Klang, Wien 1952, s. 322-328; W. Kralik, [w:]
Ehrenzweig System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. 4. Buch. Das Erbrecht, Wien

Ins
sporz dzi

testament ustny, powinna by a o wiadczy

jednocze nie obecnych osób zdolnych do bycia

swoj

wol , wobec trzech

wiadkiem, którzy mogliby

po wiadczy , e nie wyst puje podst p lub b d co do osoby spadkodawcy. Przepis

tyt

ten nak ada na wiadków obowi zku spisania testamentu. Wskazywa jednak, e
„zasady ostro no ci” wymagaj aby wszyscy wiadkowie wspólnie albo ka dy z nich

tre

ut

z osobna – dla u atwienia sobie zapami tania ostatniej woli spadkodawcy – spisali
o wiadczenia spadkodawcy, ewentualnie o wiadczenie woli, jak najszybciej,

nakazali spisa innej osobie. Zgodnie z § 586 ABGB ustne rozporz dzenie ostatniej

m
Wy

woli musia o by na

danie ka dego, kto ma w tym interes prawny, stwierdzone

zgodnymi zeznaniami trzech wiadków sk adanymi pod przysi
z nich nie mo na by o pod przysi

lub, o ile jednego

przes ucha , przynajmniej dwóch pozosta ych

wiadków. W innym wypadku o wiadczenie ostatniej woli spadkodawcy uznawano
za bezskuteczne (§ 601 ABGB).

iar

Regulacja austriacka traktowa a wi c pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego,

jedynie jako dowód faktu testowania33, a jedynym sposobem stwierdzenia tre ci
enie o wiadcze przed s dem34.

uS

takiego testamentu by o z

Na skutek obserwacji praktyki s dowej, wobec problemów, jakie stwarza a regulacja
testamentu ustnego i przypadków jego cz stego fa szowania, ustawodawca
ustaw z 27 maja 2004 r. nowelizuj

pra

austriacki zdecydowa si

prawo rodzinne

i spadkowe (Familien- und Erbrechts-Änderungsgesetz)35 znacznie zmieni

tre

przepisów go dotycz cych (m.in. skre li § 584-586 ABGB) i od 1 stycznia 2005 r.
przesun

t

instytucj

z katalogu testamentów zwyczajnych do katalogu

wie

dli

1983, s. 136-138; R. Dittrich, H. Tades, G. Hopf, G. Kathrein, J. Stabentheiner, Das Allgemeine
bürgerliche Gesetzbuch – ABGB, Wien 1999, s. 712-714.
33

Zob. E. Weiß, [w:] Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. III Band. §§ 531–858,
red. H. Klang, Wien 1952, s. 327-328.
34

wo

Zob. m.in. E. Weiß, [w:] Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. III Band. §§ 531–
858, red. H. Klang, Wien 1952, s. 327-328; W. Kralik, [w:] Ehrenzweig System des österreichischen
allgemeinen Privatrechts. 4. Buch. Das Erbrecht, Wien 1983, s. 137-138. Co do nowej regulacji P.
Apathy, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, red. H. Koziol, P. Bydlinski, R. Bollenberger, Wien-New York
2007, komentarz do § 597, Nb 5-6, s. 546-547; B. Eccher, [w:] Praxiskommentar zum Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3. §§ 531–858, red. H. Schwimann, Wien 2006, s. 71.
35

Familien- und Erbrechts-Änderungsgesetz – FamErbRÄG 2004, Bundesgesetzblatt z 2004 r., cz
I, nr 58.
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testamentów szczególnych36. Zarazem zaostrzy przes anki jego sporz dzenia. Jak

zauwa ano bowiem w doktrynie, jego dalsze utrzymywanie w niezmienionej wersji
grozi o tym,

e wyra ane ustnie przez osob

fizyczn

yczenia, pragnienia lub

tyt

projekty mog yby by traktowane jako powo uj ce do ycia wa ny testament ustny37.
Obecnie testament ustny uregulowany jest w § 597 ABGB38 i ograniczony jedynie do

ut

przypadków, gdy istnieje bezpo rednie niebezpiecze stwo,
umrze lub straci zdolno

e spadkodawca

do po wiadczenia testamentu zawartego w innej

formie39. Podkre la si , e sam podesz y wiek spadkodawcy nie jest powodem do

m
Wy

uznania, e spadkodawca mo e sporz dzi testament w formie ustnej40. Testament
ten traci moc trzy miesi ce po chwili ustania stanu zagro enia (§ 597 ust. 1 zd. 2
ABGB) 41. Ustawodawca pozostawi natomiast niezmienion form stwierdzenia tre ci
testamentu (nowy § 597 ust. 2 ABGB)42.
Dla regulacji polskiej wzorem by a tak e regulacja szwajcarska (art. 506-508 ZGB).

iar

Zgodnie z art. 506 ZGB, je eli spadkodawca nie jest w stanie sporz dzi testamentu
w innej formie w skutek nadzwyczajnych zewn trznych okoliczno ci, takich jak

36

t

, zamkni cie komunikacji, epidemia lub wojna,

usuni ty z kodeksu zosta równie

§ 600 ABGB, dotycz cy tzw. testamentu

pra

Nowelizacj
wojskowego.

43

uS

bezpo rednie zagro enie mierci

37
B. Eccher, [w:] Praxiskommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3. §§ 531–858,
red. H. Schwimann, Wien 2006, s. 70.
38

wie

Przepis ten brzmi: „Droht unmittelbar die Gefahr, dass der Erblasser stirbt oder die Fähigkeit zu
testieren verliert, bevor er seinen letzten Willen auf andere Weise zu erklären vermag, so kann er
auch mündlich oder schriftlich (§ 579) unter Beiziehung zweier fähiger Zeugen testieren, die zugleich
gegenwärtig sein müssen. Ein so erklärter letzter Wille verliert drei Monate nach Wegfall der Gefahr
seine Gültigkeit”.

40

dli

39
Co do nowej regulacji i zawartej w niej przes anki zagro enia ycia por. B. Eccher, [w:]
Praxiskommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3. §§ 531–858, red.
H. Schwimann, Wien 2006, s. 70; P. Apathy, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, red. H. Koziol,
P. Bydlinski, R. Bollenberger, Wien-New York 2007, komentarz do § 597, Nb 4, s. 546; G. Knechtel,
[w:] ABGB-ON. Kommentar, red. A. Klete ka, M. Schauer, Wien 2010, s. 1114.

G. Knechtel, [w:] ABGB-ON. Kommentar, red. A. Klete ka, M. Schauer, Wien 2010, s. 1114.

41

wo

Co do biegu tego terminu por. G. Knechtel, [w:] ABGB-ON. Kommentar, red. A. Klete ka,
M. Schauer, Wien 2010, s. 1115.
42

Zob. szerzej P. Apathy, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, red. H. Koziol, P. Bydlinski,
R. Bollenberger, Wien-New York 2007, komentarz do § 597, Nb 6, s. 547.

43
Jak podkre la si w doktrynie szwajcarskiej jedynie ten wypadek okre lony w przepisach ZGB ma
znaczenie w praktyce – por. P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II (Art. 457–977), red.
H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser, Basel–Stuttgart 2007, s. 269.
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testament w formie ustnej44. W tpliwe jest w doktrynie

mo e sporz dzi

szwajcarskiej, czy dotyczy to tak e spadkodawcy znajduj cego si w szpitalu, gdy

podkre la si ,

e praktycznie zawsze b dzie istnia a mo liwo

wezwania do

tyt

testatora notariusza45. To, czy spadkodawca nie jest w stanie sporz dzi testamentu
w zwyk ej formie oceniane jest subiektywnie, przy uwzgl dnieniu jego dobrej wiary46.

ut

W takiej sytuacji spadkodawca powinien o wiadczy swoj wol w obecno ci dwóch
wiadków – równocze nie obecnych47, którym powinien nakaza
w dokumencie48. Do

wiadków odnosz

si

spisanie jej

te same regulacje, które dotycz

m
Wy

wiadków testamentu w formie publicznej (por. art. 506 ust. 2 ZGB)49. Tre
wiadczenia woli spadkodawcy powinna by spisana niezw ocznie50 przez jednego
ze wiadków, z podaniem daty i miejsca sporz dzenia tego aktu i niezw ocznie
dostarczona do urz dnika s dowego (art. 507 ust. 1 ZGB)51. Wedle swojego
wyboru wiadkowie – zamiast sporz dza pismo stwierdzaj ce tre

je tak e niezw ocznie zezna przed s dem (art. 507 ust. 2

iar

spadkodawcy – mog

ZGB)52. Je eli testator nast pnie odzyskuje mo liwo

sporz dzenia testamentu

uS

44

o wiadczenia

45

pra

Wyliczenie we wskazanym artykule uwa a si powszechnie za przyk adowe – zob. za wielu
P. Piotet, Schweizerisches Privatrecht. Band IV. Das Erbrecht. Erster Halbband, Basel–Stuttgart 1978,
s. 240.
P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II (Art. 457–977), red. H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser,
Basel–Stuttgart 2007, s. 270.
46

wie

P. Piotet, Schweizerisches Privatrecht. Band IV. Das Erbrecht. Erster Halbband, Basel–Stuttgart
1978, s. 240; P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II (Art. 457–977), red. H. Honsell, N.P. Vogt,
T. Geiser, Basel–Stuttgart 2007, s. 270. Zob. tak e J. N. Druey, Grundriss des Erbrechts, Bern 2002,
s. 120, który wskazuje, e niemo liwo sporz dzenia testamentu w formie zwyk ej wynika mo e
z faktu u omno ci fizycznej lub analfabetyzmu spadkodawcy.
47

Co do rozumienia tego poj cia w orzecznictwie P. Piotet, Schweizerisches Privatrecht. Band IV.
Das Erbrecht. Erster Halbband, Basel–Stuttgart 1978, s. 270; J. N. Druey, Grundriss des Erbrechts,
Bern 2002, s. 120.

dli

48

St d nie wystarcza podanie tej woli w formie elektronicznej np. dostarczenie wiadkom
wiadczenia sporz dzonego na komputerze – por. P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II
(Art. 457–977), red. H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser, Basel–Stuttgart 2007, s. 270.
49

Por. J. N. Druey, Grundriss des Erbrechts, Bern 2002, s. 119.

wo

50

W orzecznictwie uznano nawet, e termin trzydniowy by ju zbyt d ugi – por. szerzej w tym zakresie
w doktrynie J. N. Druey, Grundriss des Erbrechts, Bern 2002, s. 120 i tam wskazane orzeczenia.
51

Co do tego zagadnienia P. Piotet, Schweizerisches Privatrecht. Band IV. Das Erbrecht. Erster
Halbband, Basel–Stuttgart 1978, s. 241.
52

P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II (Art. 457–977), red. H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser,
Basel–Stuttgart 2007, s. 271.
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w innej formie zwyk ej, testament szczególny traci swoj

chwili, w której taka mo liwo

tyt

W podsumowaniu podkre li

moc czterna cie dni po

powsta a (art. 508 ZGB)53.
nale y,

e z krótkiej analizy prawnoporównawczej

wynika, e sporz dzenie testamentu w formie szczególnej nie jest nigdy w sposób
oczywisty zale ne jedynie od woli samego testatora, niezale nie od spe nienia

ut

si

innych przes anek okre lonych ustawowo54. Konstrukcja taka przyjmowana

jest zreszt

we wszystkich systemach prawnych, które przyjmuj

konstrukcj

m
Wy

testamentów szczególnych i zazwyczaj o wiele bardziej rygorystycznie ni

prawo

polskie w art. 952 k.c. zakre laj formalne przes anki ich sporz dzenia (por. np. art.
506 ZGB oraz § 597 ABGB). W wielu z opisywanych krajów konstrukcja testamentów
szczególnych

budzi

zreszt

i wskazuje si na konieczno

w tpliwo ci

jak

w

Polsce

zmian obowi zuj cej regulacji ustawowej55.

iar

2. Uwagi historyczne

podobne

uS

Unormowanie obecnie obowi zuj ce – oprócz trzech wskazanych powy ej systemów
prawnych – wzorowane by o na rozwi zaniu przyj tym w dekrecie z dnia
8 pa dziernika 1946 r. – Prawo Spadkowe56. W doktrynie podkre la si
powszechnie,

e odbiega ono od rozwi za

jednak

przyj tych w art. 82 tego dekretu57.

pra

Artyku ten w zdaniu pierwszym brzmia : „Je eli wskutek szczególnych okoliczno ci,
jako to: przerwania komunikacji, epidemii, dzia
albo jego nieszcz

wojennych, choroby spadkodawcy

liwego wypadku, uzasadniaj cych obaw

rych ej jego

mierci,

sporz dzenie testamentu zwyk ego by oby niemo liwe lub bardzo utrudnione,

wie

spadkodawca mo e sporz dzi

testament ustny przez podanie swej woli do

53

Co do biegu tego terminu por. szerzej P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II (Art. 457–977),
red. H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser, Basel–Stuttgart 2007, s. 272.
54

dli

W prawie austriackim po zmianach podkre la si nawet szczególnie, e okoliczno uzasadniaj ca
sporz dzenie takiego testamentu w postaci zagro enia ycia musi by uzasadniona w sposób
obiektywny, por. B. Eccher, [w:] Praxiskommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Band
3. §§ 531–858, red. H. Schwimann, Wien 2006, s. 70.
55

56

wo

Co do prawa niemieckiego por. R. Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany, [w:]
Comparative succession Law, Volume I, Testamentary Formalities, red. K.G.C. Reid, M.J. de Waal,
R. Zimmermann, Oxford 2011, s. 217-218 oraz tam wskazywan literatur .
Dekret z dnia 8 pa dziernika 1946 r. – Prawo Spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328, ze zm.).

57

Co do tej regulacji zob. szerzej L. Smal, Testamenty szczególne wed ug polskiego prawa
spadkowego, Przegl d Notarialny 1949, nr 1-2; W. Chojnowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1951,
s. 122-123 oraz J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 308-314.
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wiadomo ci trzech równocze nie obecnych wiadków”. Na tle wskazanego przepisu

ju

prima facie mo na dostrzec,

samodzielnie uzasadniaj

e obawa rych ej

mierci nie by a przes ank

sporz dzenie testamentu ustnego58. Wymienione w art.

tyt

82 Dekretu prawo spadkowe sytuacje (przerwania komunikacji, epidemii, dzia
wojennych, choroby spadkodawcy albo jego nieszcz

liwego wypadku) traktowano

ut

jedynie jako przyk adowe wyliczenie59. Pod poj ciem „niezdolno ci do sporz dzenia
innego testamentu” rozumiano przy tym nie tylko „niezdolno

faktyczn ”, a wi c

sytuacj , w której spadkodawca — z jakiegokolwiek powodu — nie móg , czy nie by

m
Wy

testowania 60.

w stanie sporz dzi innego testamentu, lecz tak e niezdolno
Testament ustny mo na by o sporz dzi
podkre lano,

wobec trzech

wiadków. W doktrynie

e testament ustny b dzie wa ny jedynie wówczas, gdy wszyscy

wiadkowie byli równocze nie obecni przy o wiadczeniu woli spadkodawcy61.
Wskazywano te , e wiadkowie musieli by przez lub na polecenie spadkodawcy

iar

wezwani, musieli by

wiadomi swej roli i do jej spe nienia gotowi62. O wiadczenie

spadkodawcy musia o by

skierowane do nich bezpo rednio i

uS

wystarcza o wi c, je li spadkodawca o wiadcza swoj

wol

wiadomie. Nie

wobec trzech osób,

które wprawdzie znajdowa y si w jego pobli u, ale spadkodawca nie uwa

pra

58

ich za

wie

Budzi a ona jednak tak e w tpliwo ci co do jej znaczenia. Por. w tym zakresie w doktrynie
A. Bazi ski, Prawo spadkowe. Komentarz, ód 1948, s. 218; S. Szer, Prawo spadkowe, Warszawa
1955, s. 88; J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 311, a w orzecznictwie
postanowienie S du Najwy szego z 10 sierpnia 1948 r., C 458/48, Pa stwo i Prawo 1948, nr 12,
s. 116; postanowienie S du Najwy szego z 3 listopada 1948 r., C 755/48, Pa stwo i Prawo 1949, nr
2, s. 121-122; wyrok S du Najwy szego z 4 lipca 1952 r., C 1321/52, OSNC 1953, nr 1, poz. 30.
59

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe. Zeszyt drugi, Wroc aw 1952, s. 361. Co do opisu
poszczególnych sytuacji por. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 310-311.
60

dli

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe. Zeszyt drugi, Wroc aw 1952, s. 360; J. Gwiazdomorski, Prawo
spadkowe, Warszawa 1959, s. 308. Por. te A. Bazi ski, Prawo spadkowe. Komentarz, ód 1948,
s. 219.
61

A. Bazi ski, Prawo spadkowe. Komentarz, ód 1948, s. 218; W. Chojnowski, Prawo spadkowe,
Warszawa 1951, s. 123.

wo

62
J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe. Zeszyt drugi, Wroc aw 1952, s. 363. W orzecznictwie por.
orzeczenie S du Najwy szego z 20 czerwca 1950 r., Wa C 382/49, Nowe Prawo 1950, nr 10;
orzeczenie S du Najwy szego z 14 czerwca 1951 r., C 2353/50, OSNCK 1953, nr 1, poz. 11;
orzeczenie S du Najwy szego z 28 wrze nia 1957, I CO 30/55, Nowe Prawo 1958, nr 4, s. 108-110;
uchwa S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58, OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253 z glos
K. Przyby owskiego, tam e oraz glos J. Gwiazdomorskiego, OSPiKA 1960, z. 2, poz. 38; uchwa
du Najwy szego z 7 listopada 1962 r., III CO 14/62, OSPiKA 1963, z. 12, poz. 313 z glos
C. Tab ckiego, OSPiKA 1963, z. 12, poz. 313.
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wiadków ani ich o

wiadectwo nie prosi a osoby te nie zdawa y sobie sprawy

z tego, e maj spe nia rol

wiadków testamentu63.

tyt

Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego regulowa y zdanie drugie i trzecie artyku u 82
dekretu – prawo spadkowe. Zgodnie z nim: wola spadkodawcy „powinna by , skoro
tylko stanie si

to mo liwe, przez jednego ze

wiadków lub inn

osob

spisana

ut

z podaniem daty sporz dzenia testamentu i daty spisania jego tre ci,
a nast pnie pismo to winno by co najmniej przez dwóch wiadków podpisane;

m
Wy

jednak e niezachowanie obowi zku natychmiastowego spisania woli spadkodawcy
lub podpisania pisma przez wiadków nie poci ga za sob niewa no ci testamentu,
spisanego i podpisanego pó niej. Gdyby wola spadkodawcy nie zosta a w ogóle
spisana, tre

testamentu mo e by stwierdzona zgodnym, z

onym pod przysi

,

zeznaniem co najmniej dwóch wiadków, wobec których spadkodawca poda swoj
wol ”. Dostrzec mo na wi c w tym zakresie rozwi zanie oparte na wy ej

iar

opisywanym prawie szwajcarskim.
Wola spadkodawcy mog a by

spisana od razu lub podyktowana przez niego

uS

wiadkom64. Mog a te zosta spisana w okresie pó niejszym w tym przez osob ,
która nie by a obecna przy akcie testowania (protokolanta)65. Osoba ta nie musia a
podpisywa testamentu66. Same za podpisy wiadków na pi mie stwierdzaj cym
testamentu ustnego mog y zosta z

one tak e w pó niejszym momencie ni

pra

tre

sama chwila sporz dzenia takiego pisma67.

Zgodnie z art. 85 § 1 Dekretu prawo spadkowe testament ustny traci moc prawn po

wie

up ywie sze ciu miesi cy licz c od ustania okoliczno ci, które uprawnia y do
sporz dzenia testamentu w formie ustnej. Je eli spadkodawca niezdolny by do
sporz dzenia innego testamentu, bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas

dli

63

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe. Zeszyt drugi, Wroc aw 1952, s. 363-364.

65

S. Szer, Prawo spadkowe, Warszawa 1955, s. 88.

66

W. Chojnowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1951, s. 123.

wo

64
Testament taki - po podpisaniu przez spadkodawc – móg zreszt by nast pnie przedstawiony
przez niego notariuszowi jako testament tajemny. Spadkodawca móg bowiem do takiego testamentu
powo
jednego lub wi ksz liczb zaufanych wiadków (por. W. Chojnowski, Prawo spadkowe,
Warszawa 1951, s. 123). Zob. te art. 81 § 2-3 dekretu o prawie spadkowym.

67

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe. Zeszyt drugi, Wroc aw 1952, s. 364-365; W. Chojnowski,
Prawo spadkowe, Warszawa 1951, s. 123.

ci
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trwania niezdolno ci. Je eli jednak spadkodawca zmar przed up ywem powy szego

terminu, testament szczególny pozostawa w mocy.

tyt

Zgodnie z art. 50 dekretu z 8 listopada 1946 r. o post powaniu w sprawach
spadkowych68 ka dy kto dowiedzia si o mierci spadkodawcy oraz o tym, e tre
testamentu ustnego nie zosta a spisana i podpisana, obowi zany by donie

o tym

ut

dowi z wymienieniem imion, nazwisk i miejsca zamieszkania wiadków, którzy byli
obecni przy sporz dzeniu testamentu. S d wzywa
zezna , stwierdzaj cych tre

m
Wy

przysi

spadku, przesy

wiadków do z

enia pod

testamentu. Je eli s d ten nie by s dem

nast pnie protokó przes uchania

wiadków s dowi spadku.

dowa droga do ustalenia tre ci testamentu ustnego istnia a tak e wówczas, je eli
wola spadkodawcy zosta a spisana, lecz niepodpisana69.

wo

dli

wie

pra

uS

iar
68

Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o post powaniu w sprawach spadkowych (Dz.U. Nr 63, poz. 346
ze zm.).
69

W. Chojnowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1951, s. 123.
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III. Okoliczno ci uzasadniaj ce sporz dzenie testamentu ustnego

tyt

1. Uwagi ogólne

art.

952

k.c.

zosta

ut

Przepis

rozbudowany

w

porównaniu

obowi zuj cym art. 82 Dekretu prawo spadkowe, a jego tre

z

poprzednim

uleg a zmianie. Przede

wszystkim ustawa wprowadzi a nowe unormowanie, zgodnie z którym obawa rych ej

m
Wy

mierci spadkodawcy stanowi per se przes ank

sporz dzenia testamentu

ustnego70. Zgodnie z art. 952 § 1 in principio k.c. sporz dzenie testamentu ustnego
jest bowiem dopuszczalne, gdy zachodzi jedna z dwu z nast puj cych przes anek,
po pierwsze, wyst puje obawa rych ej
szczególnych

okoliczno ci

zachowanie

mierci lub po drugie, wskutek
zwyk ej

formy

testamentu

jest

niemo liwe lub bardzo utrudnione. Jasne u ycie we wskazanym artykule spójnika

iar

„lub” oznacza, e ka da z tych przes anek jest od siebie niezale na. Obie mog te
wyst powa

cznie.

samodzieln

uS

Od czasu wej cia w

ycie Kodeksu cywilnego obawa rych ej

przes ank

mierci jest wi c

sporz dzenia testamentu ustnego. Musi ona istnie

w chwili sporz dzenia testamentu i mo e teoretycznie wynika z dowolnych przyczyn
liwego wypadku spadkodawcy, choroby, podesz ego wieku, napadu

pra

np. nieszcz

bandytów, ataku terrorystycznego etc. (por. jednak uwagi dalej). Jej wyst pienie jest
wystarczaj ce dla uzasadnienia sporz dzenia testamentu w formie ustnej. Nie musi
wi c ona uniemo liwia

b

tylko utrudnia

W dalszej kolejno ci omówione zostan
testamentu ustnego oraz to, jak s
te

wskazane

(w

kolejno obie przes anki sporz dzenia

one rozumiane w doktrynie i orzecznictwie.

miar

konieczno ci

dli

Zostan

wie

zwyk ej.

sporz dzenia testamentu w formie

obj tych

tokiem

wywodu)

przyk adowe sprawy obj te badaniem aktowym. Pe ne przedstawienie wyników

70

ci szóstej pracy.

wo

badania nast pi w cz

E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 165.
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2. Istnienie obawy rych ej mierci

tyt

2.1. Poj cie obawy rychlej mierci - prezentacja stanowisk orzecznictwa oraz
doktryny

ut

Rozwa ania rozpocz

nale y od próby rozstrzygni cia tego, jak powinno si

interpretowa , zawarte w art. 952 § 1 k.c., poj cie „obawy rych ej

mierci”.

m
Wy

W judykaturze i doktrynie istnieje bowiem spór, czy obawa rych ej mierci powinna
by obiektywnie uzasadniona, czy te wystarczy, e jest ona odczuwana czysto
subiektywnie przez spadkodawc . Spór sprowadza si do odpowiedzi na pytanie:
jakie kryteria oceny powinny by w my l tego przepisu zastosowane, aby mo na by o
mówi o wyst pieniu po stronie spadkodawcy tej przes anki sporz dzenia testamentu
ustnego.

iar

Spór nie jest zarazem nowy – istnia ju na tle Dekretu o prawie spadkowym. Na jego
tle pojawi y si

rozbie no ci, co do kryteriów oceny obawy rych ej

J. Gwiazdomorski71. Tak te

uS

uznaniem za wystarczaj ce kryteriów subiektywnych opowiedzia

mierci. Za
si

m.in.

w orzecznictwie przyj y postanowienie S du

Najwy szego z 10 sierpnia 1948 r., C 458/4872 z tez : „Okoliczno

, e testator po

sporz dzeniu testamentu chorowa jeszcze kilka miesi cy zanim zmar , nie wskazuje

pra

z logiczn konieczno ci na to, e w chwili sporz dzenia testamentu nie powsta a
w my li testatora obawa rych ej mierci i nie wyklucza zastosowania art. 82 Prawa
spadkowego” oraz postanowienie S du Najwy szego z 3 listopada 1948 r.,

wie

C 755/4873.

Za przyj ciem przes anek obiektywnych opowiedzieli si A. Bazi ski74, S. Szer75,
oraz wyrok S du Najwy szego z 4 lipca 1952 r., C 1321/5276, z tez , e: „Miar tego,

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 311.

72

dli

71

wo

Postanowienie S du Najwy szego z 10 sierpnia 1948 r., C 458/48, Pa stwo i Prawo 1948, nr 12,
s. 116.
73

Postanowienie S du Najwy szego z 3 listopada 1948 r., C 755/48, Pa stwo i Prawo 1949, nr 2,
s. 121-122.
74

A. Bazi ski, Prawo spadkowe. Komentarz, ód 1948, s. 218. Przeciwny kwalifikacji A. Bazi skiego
do grona osób b
cych przedstawicielami wyk adni obiektywnej jest B. Kucia, Przes anka „istnienia
obawy rych ej mierci spadkodawcy” - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2012, nr 12, s. 100.
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czy i o ile obawa chorego co do rych ej jego mierci jest uzasadniona, nie mo e by

tylko jego stan psychiczny, który mo e spowodowa

rych ej

urojenie niebezpiecze stwa

mierci, w istocie nieistniej cego. Aby stan zdrowia testatora mo na by o

tyt

uzna za niebezpieczny dla ycia, musi on by tego rodzaju, e w oparciu o wiedz
lekarsk lub do wiadczenie yciowe czyni uzasadnion obaw rych ej mierci”.

ut

Przechodz c do analizy obecnie obowi zuj cego stanu prawnego, ponownie
podkre li

trzeba, dla dookre lenia terminologii zastosowanej w pracy,

m
Wy

kodeksu cywilnego w doktrynie77 i orzecznictwie78 przyjmuje si

e na tle

cz sto,

e do

sporz dzenia testamentu ustnego wystarczy jedynie tzw. subiektywna obawa
rych ej mierci testatora. Mo liwo

sporz dzenia testamentu ustnego uzale niona

jest w takiej sytuacji jedynie od jego stanu psychicznego79. Oznacza to, e ka da
subiektywnie odczuwana przez niego obawa b dzie rodzi a stan umo liwiaj cy
sporz dzenie testamentu ustnego. Przyk adowo nawet zamiar samobójczy b dzie

iar

75

76
77

uS

S. Szer, Prawo spadkowe, Warszawa 1955, s. 88. Przeciwny kwalifikacji S. Szera do grona osób
cych przedstawicielami wyk adni obiektywnej jest B. Kucia, Przes anka „istnienia obawy rych ej
mierci spadkodawcy” - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2012, nr 12, s. 100.
Wyrok S du Najwy szego z 4 lipca 1952 r., C 1321/52, OSNC 1953, nr 1, poz. 30.

wie

pra

L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 850;
F. B ahuta, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1878; E. Niezbecka, Prawo
spadkowe w zarysie, Lublin 2000, s. 73-74; M. Niedo pia , Zagadnienia ogólne testamentu w polskim
prawie cywilnym, Kraków-Pozna 1993, s. 36 („[...] za przyj ciem wyk adni subiektywnej
przemawia aby teoria woli”); M. Niedo pia , Testament allograficzny (administracyjny), Bielsko-Bia a
2004, s. 508 (autor zauwa a, i do sporz dzenia testamentu ustnego wystarczy „jakakolwiek
przyczyna, która uzasadnia obaw rychlej mierci”); B. Kucia, Przes anka „istnienia obawy rych ej
mierci spadkodawcy” - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2012, nr 12, s. 87 i nast. Cz sto
wymienia si te jako zwolennika takiej wyk adni W. ywickiego, Testamenty ustne w wietle
orzecznictwa, Nowe Prawo 1971, nr 1, s. 109, jednak z artyku u tego autora wynika raczej, i jest on
zwolennikiem (za J. Gwiadomorskim) wyk adni obiektywnej.

wo

dli

78
Por. uchwa S du Najwy szego z 7 stycznia 1991 r., III CZP 135/91, OSP 1993 r., nr 1, poz. 4
z glos krytyczn w tym zakresie E. Skowro skiej tam e oraz glos krytyczn A. wiat owskiego,
Rejent 1992, nr 11, s. 102-107. Teza tego orzeczenia brzmi: „Obawa rych ej mierci spadkodawcy
w rozumieniu art. 952 § 1 Kodeksu cywilnego istnieje nie tylko wtedy, gdy jego stan zdrowia w chwili
sporz dzenia testamentu sam przez si lub w powi zaniu z innymi okoliczno ciami, jak z podesz ym
wiekiem albo przewlek ym schorzeniem, czyni t obaw realn w wietle do wiadczenia yciowego,
a zw aszcza wiedzy lekarskiej, lecz tak e w sytuacji jedynie subiektywnego przekonania
spadkodawcy co do rych ego jego zgonu”. To, e orzeczenie to wprost aprobuje wyk adni
subiektywn , wynika tak e ze stanu faktycznego le cego u podstaw wydania tej uchwa y (w jego
stanie faktycznym marynarz sporz dza „testament” na spotkaniu z przyjació mi przed ka dym
wyp yni ciem z portu).
79
Wskazuje si w tym kontek cie nawet, e „je eli wi c w ocenie samego spadkodawcy nast pi a
obawa rych ej mierci i wyrazi on wol sporz dzenia testamentu ustnego z uwagi na swój
pogarszaj cy si stan zdrowia, to wol t trzeba uwzgl dni i uszanowa ” (por. M. Niedo pia ,
Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków-Pozna 1993, s. 361).
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mo na zakwalifikowa

jako okoliczno

uzasadniaj

u testatora obaw

rych ej

mu sporz dzenie testamentu w tej formie80.

mierci i umo liwiaj

tyt

Kryteria wyst pienia obawy rych ej

mierci mo na ocenia

te

w sposób

obiektywny, a wi c uzasadniony stanem wiedzy medycznej i do wiadczeniem
yciowym. Wówczas ocenie podlega jedynie to, czy dany stan mo e by

ut

traktowany jako okoliczno

obiektywnie uzasadniaj ca wyst pienie takiej

obawy. Uj cie obiektywne w doktrynie reprezentuj liczni autorzy i mog o by ono

m
Wy

uznane w dotychczasowym rozwoju instytucji testamentu ustnego za dominuj ce81.
Mówi c dalej o obawie rych ej mierci rozpatrywanej w kategoriach obiektywnych,
pami ta nale y jednak o tym, e jest to skrót my lowy, bowiem obawa taka jest
zawsze ze swej istoty subiektywna natomiast mo e opiera

si

na obiektywnie

uzasadniaj cych je okoliczno ciach82.
e najszerzej reprezentowana obecnie w doktrynie i orzecznictwie

iar

Mo na uzna ,

du Najwy szego jest „koncepcja mieszana” (subiektywno-obiektywna) g osz ca
e wymagane dla wa no ci testamentu ustnego istnienie obawy rych ej mierci (art.
§

1

k.c.)

jest

uS

952

spe nione

wówczas,

gdy

subiektywne

przekonanie

spadkodawcy, e wkrótce umrze, oparte jest na obiektywnych okoliczno ciach
przekonanie to uzasadniaj cych („uzasadnione obiektywnymi okoliczno ciami”).

80

pra

Tak przyj y w orzecznictwie m.in. postanowienie S du Najwy szego z 28 marca

wie

Postanowienie S du Najwy szego z 20 listopada 2003 r., III CK 7/02, OSNC 2005, nr 1, poz. 7 oraz
MoP 2004, nr 17, s. 806 (w obu z sygnatur III CK 7/02) oraz OSP 2004, nr 10, poz. 124 (z b dn
sygnatur III CZP 7/02) z aprobuj
glos M. K osa tam e, oraz glos krytyczn M. Niedo pia a
Pa stwo i Prawo 2005, nr 1, s. 116-120. Zob. te W. Borysiak, Sporz dzenie testamentu ustnego
przez osob pozostaj
w zamiarze samobójczym, Monitor Prawniczy 2007, nr 18, s. 1028.
81

wo

dli

Tak m.in. J. Kosik, Przes anki sporz dzenia testamentu ustnego, Studia Cywilistyczne, tom XIII-XIV.
(Ksi ga pami tkowa ku czci J. Gwiazdomorskiego), Kraków 1969, s. 204-205; S. Wójcik [w:] System
Prawa Cywilnego. Prawo spadkowe, t. IV, red. J. St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 202;
J. Gwiazdomorski, Formy testamentu, Nowe Prawo 1966, nr 6, s. 720; J. Gwiazdomorski, Prawo
spadkowe w zarysie, (zaktualizowane przez A. M czy skiego), Warszawa 1990, s. 112; J.St.
Pi towski, Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, (zaktualizowane przez B. Kordasiewicza), Warszawa
2003, s. 109-110 oraz, jak si wydaje, J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa
spadkowego, [w:] Z zagadnie wspó czesnego prawa cywilnego, Studia Iuridica, t. XXI (dedykowany
prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994, s. 255. Zob. te postanowienie S du Najwy szego z 11
marca 2009 r., I CSK 321/08, niepublikowane, LEX 738081, w którym wskazano, e „obawa rych ej
mierci, jako podstawa sporz dzenia testamentu ustnego, nie oznacza l ku, czy strachu przed
mierci odczuwanego przez spadkodawc ”.
82

Por. A.R. wiat owski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 stycznia 1992 r., III CZP 135/91,
Rejent 1992, nr 11, s. 104.
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2000 r., II CKN 875/9883 oraz postanowienie S du Najwy szego 12 kwietnia 2002 r.,

I CKN 1457/9984. Pogl d ten prezentuj te liczni przedstawiciele doktryny85. Kwestia

wyst powania w danej sprawie subiektywnego przekonania testatora zdaniem

tyt

tych autorów ma na tle art. 952 k.c. o tyle znaczenie, e brak subiektywnej obawy
rych ej

mierci mo e przemawia

przeciwko istnieniu w danej sytuacji po stronie

ut

testatora animus testandi86. Jak b dzie to zaznaczone w cz
opracowania

wyk adnia

taka

podzielana

jest

ci VI niniejszego

równie

najcz

ciej

w orzecznictwie s dów ni szych instancji.

m
Wy

W doktrynie i orzecznictwie analizowano tak e mo liwo

sporz dzenia wa nego

testamentu ustnego przez osob , która w chwili jego sporz dzania pozostawa a
w stanie

podj tego

zamiaru

samobójczego.

Problem ten

powsta

na

tle

postanowienia S du Najwy szego z 20 listopada 2003 r., III CK 7/0287. S d
Najwy szy przyj

nie

iar

samobójczego,

trafnie, e: „Testament ustny sporz dzony w warunkach zamiaru
mo e

uzasadniaj cych obaw

by

rych ej

uznany

za

sporz dzony

w okoliczno ciach

mierci”. W uzasadnieniu wskaza ,

e zamiar

przewidzie

przysz

uS

samobójczy stwarza tylko stan hipotetycznego zagro enia dla ycia w niedaj cej si
ci, dlatego te

mo e by

zakwalifikowany do mo liwych do

opanowania stanów emocjonalnych, który (zw aszcza je eli nie ma pod
83

a

84

pra

Postanowienie S du Najwy szego z 28 marca 2000 r., II CKN 875/98, niepublikowane, LEX nr
50877.
Postanowienie S du Najwy szego 12 kwietnia 2002 r., I CKN 1457/99, niepublikowane, LEX nr
55105.

86

wo

dli

wie

85
E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 99-100; A.R. wiat owski,
Obawa rych ej mierci jako przes anka testamentu ustnego, Monitor Prawniczy 1993, nr 3, s. 65-66;
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 2-4, s. 852-854; E. Skowro ska-Bocian, Prawo spadkowe,
Warszawa 2011, s. 95, Nb, 149; E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa
2004, s. 108-109; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki,
Warszawa 2011, komentarz do art. 952, Nb 6, s. 141; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz,
red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 6, s. 1621-1622; K.
Osajda, Testamenty wspólne, Warszawa 2005, s. 58-59; K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz,
t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 12-13,
s. 373; W. Borysiak, Sporz dzenie testamentu ustnego przez osob pozostaj
w zamiarze
samobójczym, Monitor Prawniczy 2007, nr 18, s. 1028; M. Sychowicz [w:] Kodeks cywilny. Praktyczny
komentarz z orzecznictwem, tom II, Warszawa 2005, s. 845; S. Niemczyk, A. azarska, Prawnomedyczna wyk adnia „obawy rych ej mierci” jako przes anka wa no ci testamentu ustnego, Prawo
i Medycyna 2007, nr 2, s. 86 i nast.

Por. za wielu E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 108.

87
Postanowienie S du Najwy szego z 20 listopada 2003 r., III CK 7/02, OSNC 2005, nr 1, poz. 7 oraz
MoP 2004, nr 17, s. 806 (w obu z sygnatur III CK 7/02) oraz OSP 2004, nr 10, poz. 124 (z b dn
sygnatur III CZP 7/02) z aprobuj
glos M. K osa tam e, oraz glos krytyczn M. Niedo pia a
Pa stwo i Prawo 2005, nr 1, s. 116-120.
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Ins

patologicznego), nie usuwa mo liwo ci kontrolowania w asnych zachowa . Nie mo e

by

wi c traktowany jako trwa y splot okoliczno ci uzasadniaj cych przekonanie

o zagro eniu ycia, zarówno w ocenie indywidualnej, jak i w ocenie obiektywnej (np.

tyt

dost pnych wyników bada

z zakresu psychiatrii czy psychologii). Orzeczenie to

spotka o si z szerokim – i w zasadzie aprobuj cym – odd wi kiem w doktrynie88.
trzeba,

e w badaniu nie stwierdzono stanu faktycznego, w którym

ut

Podkre li

testatorem mia aby by

osoba, która nast pnie pope ni a samobójstwo (mimo

e

w kilku wypadkach z akt sprawy wynika o, e nie przeprowadzono sekcji zw ok osoby

m
Wy

zmar ej, to jednak nie budzi y raczej w tpliwo ci naturalne okoliczno ci mierci tych
osób).

2.2. Poj cie obawy rychlej mierci - stanowisko w asne

w prawie

iar

Przechodz c do stanowiska w asnego, na wst pie odrzuci
polskim „koncepcji

subiektywnej”. Za

nale y przyj cie

wyk adni

uzale niaj

sporz dzenie testamentu ustnego od wyst pienia okoliczno ci obiektywnych

uS

przemawiaj

argumenty przedstawione ju

w zasadzie szeroko przez doktryn .

W tym miejscu mo na je tylko pokrótce stre ci .

Po pierwsze, testament ustny jest testamentem szczególnym (mo liwym do

pra

sporz dzenia tylko w sytuacjach wyj tkowych), tote jako wyj tek nie powinien by
interpretowany rozszerzaj co (exceptiones non sunt extentendae).

wie

88

wo

dli

Zob. oprócz powo anych wy ej glos M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art.
450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 4, s. 853 (który jednak
wskazuje, e: „nie ma […] przeszkód do zastosowania art. 952 § 1 [k.c.], je eli po targni ciu si na
swoje ycie samobójca - ze wzgl du na uszkodzenie swego cia a - znalaz si w stanie
uzasadniaj cym obaw rych ej mierci i wówczas sporz dzi testament”); J. Kremis, [w:] Kodeks
cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 6
oraz E. Skowro ska- Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 109; E. Skowro skaBocian, Obawa rych ej mierci jako przes anka sporz dzenia testamentu ustnego [w:] Ars et Usus.
Ksi ga pami tkowa ku czci S dziego Stanis awa Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 244;
E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki. Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, Nb 6, s. 157. Zob. te wcze niej L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem.
Tom II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 850 oraz A. wiat owski, Glosa do uchwa y S du
najwy szego z 7 stycznia 1992 r., III CZP 135/91, Rejent 1992, nr 11, s 107. Odmiennie K. Osajda,
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, nb 26, s. 375.
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Po drugie, zwrócono trafnie uwag na to, e tak naprawd ka dy nieustannie yje

w mniejszej lub wi kszej obawie rych ej

mierci, bo ta – jak wiadomo – jest

nieprzewidywalna i nieuchronna zarazem89.

tyt

Po trzecie, jak trafnie zauwa

S d Najwy szy w postanowieniu z 12 kwietnia 2002

r., I CKN 1457/9990, naszemu systemowi prawnemu generalnie obce jest

ut

nadawanie

przes dzaj cego

znaczenia

jedynie

subiektywnym

stanom

psychicznym, bez poddawania ich jakiejkolwiek kontroli zewn trznej. Gdyby

m
Wy

zatem ustawodawca chcia zrobi
testowania ustnego, to reguluj cy j

od tej zasady wy om w przypadku przes anki
art. 952 § 1 k.c. mia by inne uj cie. Pomimo

tego, e wyk adnia przepisów, w których u yto poj
psychiczn

cz owieka nie mo e pomija

zwi zanych wprost ze sfer

subiektywnych prze

konkretnego

cz owieka w konkretnej sytuacji, wykluczy trzeba sytuacj , gdy ogranicza si ona
dzie tylko i wy cznie do nich91. Nie mo na wi c uzna , e to spadkodawca jest

iar

najbardziej umocowany do oceny, czy szczególne okoliczno ci wyst puj , czy te
nie i czy mo e on sporz dzi testament w zwyk ej formie.
czwarte,

podkre la

si

uS

Po

tak e

trudno ci

w

zbadaniu

wiadomo ci

spadkodawcy w chwili sporz dzenia testamentu ustnego. Je li jego subiektywna
wiadomo

by aby

wystarczaj ca

do

sporz dzenia

testamentu

ustnego,

pra

wystarczy aby tak naprawd sama wola testowania. O istnieniu subiektywnej obawy
rych ej mierci musieliby my wnioskowa z samego faktu sporz dzenia testamentu
ustnego92. Natomiast o wiele atwiej jest oceni

wyst pienie takiej obawy rych ej

mierci w kontek cie stanu zdrowia testatora lub do wiadczenia yciowego.

wie

Po pi te, za przyj ciem wyk adni subiektywnej nie mo e przemawia tak e czasowy
charakter testamentów ustnych – to, e trac

one swoj

moc po up ywie sze ciu

miesi cy od ustania okoliczno ci, które uzasadnia y niezachowanie formy testamentu

dli

zwyk ego, chyba e spadkodawca zmar przed up ywem tego terminu (art. 955 k.c.),
89
S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski,
Ossolineum 1986, s. 202.

wo

90

Postanowienie S du Najwy szego z 12 kwietnia 2002 r., I CKN 1457/99, niepublikowane, LEX nr
55105.
91

E. Skowro ska, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 stycznia 1992 r., III CZP 135/91, OSP
1993, nr 1, poz. 4, s. 13.
92

E. Skowro ska, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 stycznia 1992 r., III CZP 135/91, OSP
1993, nr 1, poz. 4, s. 13.
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gdy o utracie skuteczno ci takiego testamentu (ustaniu stanu obawy rych ej mierci)

tak e trzeba by by o wnioskowa

przez wzgl d na stan

wiadomo ci testatora,

o którym to, co wskazywano powy ej, trzeba wówczas wnioskowa

z faktu

tyt

sporz dzenia przez niego testamentu93. Problemy z tym zwi zane, na tle badania
aktowego, zostan omówione w cz

ci szóstej niniejszego opracowania.

ut

Po szóste, przyj cie wyk adni subiektywnej mog oby prowadzi

wprost do

zaprzeczenia konstrukcji prawnej testamentów szczególnych. To ustawodawca

m
Wy

wprowadza bowiem u atwione formy rozrz dzenia maj tkiem na wypadek mierci,
okre laj c w hipotezie normy stany faktyczne, których zaistnienie umo liwia ich
sporz dzenie. Sporz dzenie testamentu w formie szczególnej nie mo e by wi c
w sposób oczywisty zale ne jedynie od woli samego testatora, niezale nie od
spe nienia

innych

przes anek

przyjmowana jest zreszt

okre lonych

ustawowo.

Konstrukcja

taka

we wszystkich systemach prawnych, które przyjmuj

iar

konstrukcj testamentów szczególnych i zazwyczaj o wiele bardziej rygorystycznie
ni

prawo polskie w art. 952 k.c. zakre laj

ich przes anki (por. np. art. 506

uS

szwajcarskiego ZGB oraz § 597 austriackiego ABGB).
W wypadku testamentów szczególnych wymagania co do formy testamentu s na
tyle uproszczone, e nie gwarantuje to w pe ni mo no ci zbadania animus testandi

testament,

stanowi cy

podstaw

pra

testatora. Tote nawet projekty testamentu mog yby by wówczas uznane za wa ny
dziedziczenia.

odnotowano w badaniu aktowym i zostan
opracowania.

Ponadto,

przeciwko

co prawda nie powinno si

sytuacji
ci szóstej

subiektywnej przemawia

wie

ustnych zdarzaj si cz

takich

one przedstawione w cz

wyk adni

argumenty praktyczne – podkre la si ,

Przyk ady

mog

e przypadki fa szowania testamentów

ciej ni wszystkich innych testamentów

cznie. Cho

z obserwacji sprzecznej z prawem praktyki wyci ga

wniosków co do wyk adni okre lonych przepisów i nie powinna ona przes dza

dli

o teoretycznej poprawno ci danej konstrukcji, jest to argument maj cy przemawia
za przyj ciem okre lonej wyk adni.

wo

93

Por. E. Skowro ska-Bocian, Obawa rych ej mierci jako przes anka sporz dzenia testamentu
ustnego, [w:] Ars et Usus. Ksi ga pami tkowa ku czci S dziego Stanis awa Rudnickiego, Warszawa
2005, s. s. 242.
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Ins

W argumentacji na rzecz uj cia obiektywnego trafnie podnosi si ,

subiektywne uj cie nadmiernie poszerza mo liwo

ustnego, a jest to niepo
jak

sporz dzenia testamentu

dane, gdy ta forma testamentu nie gwarantuje w takim

tyt

stopniu

e czysto

testamenty

zwyk e

idei

poszanowania

spadkodawcy. Z drugiej jednak strony, nie mo na pomija

rzeczywistej
tego,

woli

e omawiany

ut

przepis wymaga jedynie istnienia obawy, a nie niebezpiecze stwa rych ej mierci.
Jak wi c trafnie wskazuje M. Pazdan, w sytuacji, w której spadkodawca zosta mylnie
poinformowany przez lekarza o

miertelnej chorobie i w tym stanie sporz dzi

m
Wy

testament ustny, trudno kwestionowa
diagnoza okaza a si

jego wa no

tylko z tego powodu,

e

b dna94. Za wystarczaj ce nale y zatem uzna wyst pienie

u spadkodawcy obawy rych ej

mierci opartej - z uwzgl dnieniem jego punktu

widzenia - na okoliczno ciach uzasadniaj cych to jego przekonanie, cho by wiedza
o tych okoliczno ciach wynikn a z b du. Odrzuci za trzeba jedynie takie sytuacje,
obawa

rych ej

irracjonalnych95.

oparta

jest

na

przes ankach

ca kowicie

wyk adni subiektywn nie przemawia przy tym zasada interpretacji woli

spadkodawcy zgodnie z regu

uS

Za przyj

mierci

iar

gdy

favor testamenti. Pogl d taki nale y uzna za b dny.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie podkre la si wyra nie, e zasada ta nie
ma i nie mo e mie
Zasada

favor

testamenti

nie

mo e

pra

testamentu96.

zastosowania do wyk adni przepisów o formie
bowiem

wp ywa

na

rozstrzygni cie kwestii, czy zosta a, czy te nie ona zachowana. Jest za oczywiste,
e art. 952 § 1 k.c. reguluje w

nie t problematyk

97

.

wie

Podsumowuj c, nie jest mo liwe przyj cie istnienia obawy rych ej

mierci

w rozumieniu art. 952 § 1 k.c., je eli nie jest ona oparta o przes anki obiektywne.
94

dli

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 4, s. 853. Tak te E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski,
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki. Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 6, s. 157.
95

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 4, s. 854.

wo

96

Tak wyra nie J. Gwiazdomorski, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 26 kwietnia
1973 r., III CZP 78/72, Nowe Prawo 1974, nr 9, s. 1191 i nast. oraz E. Skowro ska, Forma testamentu
w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 25 i nast., gdzie zosta a zawarta trafna polemika ze
spotykanymi niekiedy w orzecznictwie pogl dami odmiennymi.
97
Przy przyj ciu odmiennej wyk adni w jej skrajnej wersji mo na by doj do absurdalnych wniosków,
np. do uznania, e sporz dzony na maszynie, a jedynie podpisany przez spadkodawc „testament”
wywiera skutki prawne, gdy taka jest w danej sytuacji wola testatora.

ci

22

Ins

Jednak e subiektywne przekonanie spadkodawcy o rych ej mierci mo e by oparte

na okoliczno ciach, które w rzeczywisto ci nie wyst puj , o ile takie b dne

przekonanie oparte jest na przes ankach uzasadniaj cych je w sposób obiektywny.

tyt

W zwi zku z tym podzieli

nale y koncepcj

mieszan . Obawa rych ej mierci

istnieje wi c wówczas, gdy subiektywne przekonanie spadkodawcy oparte jest na

ut

uzasadniaj cych je obiektywnie okoliczno ciach.
2.3. Istnienie stanu obawy rych ej

mierci w stanach chorobowych, które

m
Wy

prowadz do mierci spadkodawcy na przestrzeni d

szego czasu

W praktyce orzeczniczej wymaga rozstrzygni cia problem, czy „obawa rych ej
mierci” w rozumieniu art. 952 § 1 k.c. musi wynika z nag ego pogorszenia si
stanu zdrowia spadkodawcy czy te wystarczy, e stan zdrowia spadkodawcy by

iar

powa ny, cho na tyle stabilny, i nie mo na mówi o jego nag ym pogorszeniu si .
Zagadnienie to sprowadza si

do pytania, czy istnieje stan obawy rych ej mierci

w rozumieniu art. 952 § 1 k.c. w stanach chorobowych, które mog

mierci

uS

spadkodawcy w d

mierci

szym czasie prowadzi , ale nie koniecznie zagra aj

w danym momencie. Zagadnienie to mo e by

w orzecznictwie i doktrynie98.
nale y,

podmiotów, mog cych by

z za

mu

uznane za sporne

e nie jest mo liwe wyodr bnienie kategorii

pra

Na wst pie wskaza

do

enia w stanie uzasadniaj cym sporz dzenie

przez nie testamentu w formie ustnej. Kategori podmiotów – osób powy ej 75 roku
ycia, w stosunku do których obiektywnie zawsze istnia aby obawa rych ej mierci,

wie

niezale nie od aktualnego stanu ich zdrowia, próbowa wyodr bni J. Kosik99. Pogl d
ten nale y odrzuci , a trafn krytyk tego pogl du przeprowadzi a E. Skowro skaBocian100. Trafnie zauwa ono te w postanowieniu S du Najwy szego z 25 lipca

dli

98

Zob. np. B. Pr da, W sprawie przysz ci testamentu ustnego, Rejent 2009, nr 5, s. 90, przypis 6
oraz wskazane tam orzecznictwo i literatura.

wo

99
J. Kosik, Przes anki sporz dzenia testamentu ustnego, Studia Cywilistyczne, tom XIII-XIV. (Ksi ga
pami tkowa ku czci J. Gwiazdomorskiego), Kraków 1969, s. 205. Por. te M. Pazdan, [w:] Kodeks
cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do
art. 952, Nb 6, s. 854 oraz postanowienie S du Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05,
niepublikowane, LEX nr 192038.
100

E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 108; K. Osajda, [w:]
Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, nb 18, s. 374.
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2003 r., V CK 120/02101, e sam wiek nie przes dza o istnieniu obawy rych ej
mierci i potrzebne jest w takiej sytuacji, „co wi cej” w postaci nag ego pogorszenia

si

stanu zdrowia mog cego by uznane za stan tworz cy obaw rych ej mierci.

tyt

Tak e w doktrynie zagranicznej zauwa a si

zreszt ,

spadkodawcy nie jest powodem do uznania,

e spadkodawca mo e sporz dzi

ut

testament w formie ustnej102. Podobnie zreszt
podkre lano,

e sam podesz y wiek

w doktrynie prawa medycznego

e wskazywane cz sto w orzecznictwie przes anki uzasadniaj ce

istnienia obawy rych ej mierci takie jak wiek oraz stan zdrowia podczas trwania

m
Wy

ugotrwa ej choroby (np. zespó

psychoorganiczny) nie przes dzaj

o istnieniu przes anki obawy rych ej

per se

mierci103. W badaniu zauwa ono zreszt

wypadki pojawiaj cych si na tym tle w tpliwo ci co do istnienia stanu obawy rych ej
mierci spadkodawcy. Zagadnienie to opisane zostanie szerzej w cz
opracowania, ale ju

interpretacji

poj cia

obawy

iar

sk onno

w tym miejscu nale y zauwa

,

rych ej

chorobami)104.
te

w

powi zaniu

czy si z n kaj cymi ich

uS

Pogl d taki zdaje si

e s dy maja naturaln
mierci

z zaawansowanym wiekiem spadkodawców (co zazwyczaj

ci szóstej

przewa

w orzecznictwie S du Najwy szego105.

W postanowieniu S du Najwy szego z 24 czerwca 1974 r., III CRN 118/74106,
wskazano,

e dla stwierdzenia istnienia przes anki „obawy rych ej

mierci”

pra

przewidzianej w art. 952 § 1 k.c. nie wystarczy ani sam podesz y wiek
spadkodawcy, ani utrzymuj cy si przez d

szy czas z y stan zdrowia na tle

przewlek ego schorzenia. W kwestii tej istotna jest taka zmiana stanu zdrowia
Postanowienie S du Najwy szego z 25 lipca 2003 r., V CK 120/02, OSNC 2004, nr 10, poz. 159.

102

G. Knechtel, [w:] ABGB-ON. Kommentar, red. A. Klete ka, M. Schauer, Wien 2010, s. 1114.

wie

101

103

Por. S. Niemczyk, A. azarska, Prawno-medyczna wyk adnia „obawy rych ej
przes anka wa no ci testamentu ustnego, Prawo i Medycyna 2007, nr 2, s. 92 i nast.

mierci” jako

wo

dli

104
Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10. W sprawie tej wiadkowie
twierdzili, e spadkodawczyni mimo 90 lat czu a si dobrze w chwili sporz dzania testamentu. Tym
niemniej s d – po zbadaniu obawy rych ej mierci na podstawie akt medycznych i zezna lekarza
spadkodawczyni – stwierdzi nabycie spadku na rzecz spadkobierczyni ustanowionej w testamencie
ustnym. Tok rozumowania s du nie jest jednak w pe ni mo liwy do prze ledzenia w braku
uzasadnienia postanowienia (wniosek o nie z ono po terminie).
105

Por. postanowienie S du Najwy szego z 24 czerwca 1974 r., III CRN 118/74, niepublikowane, LEX
nr 7534; postanowienie S du Najwy szego z 24 marca 2000 r., I CKN 485/98, niepublikowane, LEX
nr 50850 oraz postanowienie S du Najwy szego z 25 lipca 2003 r., V CK 120/02, OSNC 2004, nr 10,
poz. 159.
106

Postanowienie S du Najwy szego z 24 czerwca 1974 r., III CRN 118/74, niepublikowane, LEX nr
7534.
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spadkodawcy, która „sama przez si , lub w powi zaniu z jego wiekiem wzgl dnie

z przewlek ym schorzeniem wskazuje, i w opartej o do wiadczenie yciowe ocenie

zachodzi obawa rych ej mierci”. Z kolei w postanowieniu S du Najwy szego z 25

tyt

lipca 2003 r., V CK 120/02107, uznano
nieuchronnie prowadz

e: „W stanach chorobowych, które

do zgonu chorego, ustawow

przes ank

obawy rych ej

ut

mierci (art. 952 § 1 k.c.) mo na uzna za spe nion wówczas, gdy w stanie zdrowia
nast puje nag e pogorszenie lub pojawiaj si nowe rokowania wskazuj ce na
nadzwyczajn

blisko

czasow

mierci spadkodawcy”. W uzasadnieniu tego

m
Wy

postanowienia – które ze wzgl du na jego znaczenie w

wietle bada

aktowych

zostanie przytoczone szerzej – S d Najwy szy stwierdzi : „Mimo wyst puj cych
rozbie no ci pogl dów co do obiektywnego lub subiektywnego pojmowania obawy
rych ej mierci, nie budzi w tpliwo ci, e […] musi to by obawa mierci «rych ej».
Nie wystarczy zatem sama obawa mierci, zw aszcza e ka dy cz owiek yje ze

iar

wiadomo ci nieuchronnego zgonu. Dla powstania mo liwo ci skorzystania z formy
testamentu ustnego niezb dne jest pojawienie si
wypadku lub zachorowania na ci
okoliczno

chorob , zwykle ko cz

nale y wyeksponowa

spadkodawca cierpi na ci

uS

zgonem. T

dodatkowego elementu, np.

chorob

si

szybkim

w szczególno ci wtedy, gdy

(np. nowotworow ), ale jego stan jest

ustabilizowany. Istnieje oczywi cie w takich sytuacjach obawa mierci, i to zarówno
oceniana w kategoriach obiektywnych, jak i - zazwyczaj - subiektywnych, jednak

pogorszenia si

pra

przyznanie jej cechy «rych

ci» wymaga dodatkowego elementu, np. nag ego

stanu zdrowia”. Pogl d ten zosta zaakceptowany przez cz

doktryny108.

wie

Wnikliwie zanalizowali go w swojej pracy przedstawiciele nauk medycznych – S.
Niemczyk i A.

azarska, którzy zauwa yli,

e w przypadku rozpoznania

u potencjalnego testatora nieuleczalnej choroby dopiero w zaawansowanym

107

o medycznej obawie wyst pienia

dli

stadium choroby mo na mówi

mierci.

Postanowienie S du Najwy szego z 25 lipca 2003 r., V CK 120/02, OSNC 2004, nr 10, poz. 159.

108

wo

Zob. S. Niemczyk, A. azarska, Prawno-medyczna wyk adnia „obawy rych ej mierci” jako
przes anka wa no ci testamentu ustnego, Prawo i Medycyna 2007, nr 2, s. 92 i nast.; W. Borysiak,
Sporz dzenie testamentu ustnego przez osob pozostaj
w zamiarze samobójczym, Monitor
Prawniczy 2007, nr 18, s. 1031; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga
czwarta. Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 952, nb 20, s. 113; J. Kremis, [w:] Kodeks
cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb
9; K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 18, s. 374.
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W szczególno ci obawa

mierci obecna jest wówczas, gdy wyst puj

ju objawy

bólowe, nasilone duszno ci lub inne uporczywe, dokuczliwe dolegliwo ci oraz gdy
proces

chorobowy

nasila

tyt

i komplikacji109. Zauwa aj
okre lana

jako

si ,

powoduj c

oni,

e w aspekcie medycznym nie ka da choroba,

miertelna,

ci

ka, nag a

szereg

ró norakich

czy ostra,

powik

uzasadnia

mo liwo

ut

sporz dzenia testamentu w formie szczególnej (testamentu ustnego) z uwagi na
wyst pienie obawy rych ej mierci110. Autorzy wskazuj , e w praktyce medycznej
zmiana stanu zdrowia prowadz ca do zgonu, która mie ci si w hipotezie art. 952 §

m
Wy

1 k.c., mo e polega na wyst pieniu b

nasileniu si objawów chorobowych.

Dopiero za uzewn trznienie si objawów b
o zbli aniu si

te ich zintensyfikowanie, wiadczy

niebezpiecze stwa mierci111. Samo za przeczucie zbli aj cej si

mierci nie jest wystarczaj ce dla zaistnienia „kodeksowego” stanu obawy rych ej
mierci112. Podsumowuj c swoje rozwa ania autorzy zauwa aj ,

e ustawow

iar

przes ank obawy rych ej mierci (art. 952 § 1 k.c.) mo na uzna za spe nion , gdy
w stanie zdrowia nast puje nag e pogorszenie lub pojawi
wskazuj ce na nadzwyczajn

blisko

czasow

nowe rokowania

mierci spadkodawcy. Na te

mier , sk adaj

uS

przes anki medyczne, zwiastuj ce rych

si

si

niew tpliwie – w

przypadku chorób przewlek ych i nieuleczalnych – uzewn trznione b

nasilaj ce

si objawy chorobowe, a w ród nich przede wszystkim dolegliwo ci bólowe, jakie
odczuwa pacjent. Zdaniem tych autorów wyst pienie tych objawów determinuje

pra

ki to obawa rych ej

mierci jest uzasadniona, tote nale y dopu ci mo liwo

sporz dzenia testamentu

równie pojawienie si subiektywnie odczuwanej obawy rych ej mierci113.
Krytycznie ustosunkowa si do tego pogl du M. Pazdan114 argumentuj c, e ci
choroba jest procesem i je eli stan pacjenta jest bardzo ci

ka

wie

ustnego, cho by nie zaobserwowano pogorszenia si

stanu testatora. Pogl d ten

nale y uzna za zbyt liberalny. Sama obawa mierci nie przes dza o istnieniu jej

dli

109
S. Niemczyk, A. azarska, Prawno-medyczna wyk adnia „obawy rych ej mierci” jako przes anka
wa no ci testamentu ustnego, Prawo i Medycyna 2007, nr 2, s. 92.

Ibidem, s. 93-94.

111

Ibidem, s. 94.

112

Ibidem, s. 96.

113

Ibidem s. 98.

wo

110

114

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 3, s. 853.
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rych

ci. Nie s

wi c w takich wypadkach spe nione przes anki kodeksowe

zastosowania art. 952 k.c. Ponadto osoba, której stan zdrowia w okresie trwaj cej
szy czas choroby pozostaje niepogorszony, mo e przez ca y ten czas sporz dzi

tyt

testament w jakiejkolwiek formie zwyk ej, np. nie wymagaj cej wi kszych nak adów
formie holograficznej lub formie notarialnej albo te formie allograficznej. Nie istnieje

ut

zatem problem, e spadkobierca nie mog c sporz dzi w takiej sytuacji testamentu
ustnego nie b dzie móg w jakikolwiek sposób rozrz dzi maj tkiem na wypadek
mierci.

m
Wy

W tym kontek cie podkre li

nale y,

e badania aktowe wykazuj ,

e przyj cie

pogl du M. Pazdana mog oby w zasadzie powodowa uznanie, e ka da osoba,
w stanie choroby zagra aj cej jej

yciu lub w sposób pewny

prowadz cy do mierci, mo e taki testament sporz dzi . Sytuacje takie zostan
opisane szerzej w cz

ci szóstej opracowania, ale ju w tym miejscu nale y wskaza

iar

na kilka ich przyk adów.

W stanie faktycznym sprawy S du Rejonowego w Radziejowie o sygn. I Ns

uS

289/12115, spadkodawczyni by a w zaawansowanym stadium choroby (rak), ale stan
ten utrzymywa si

u niej od d

szego czasu w niezmiennej formie. Sporz dzi

testament ustny na rzecz bratanka mia a w ród s siadów przebywaj c w swoim

pra

domu. S d stwierdzi nabycie spadku na rzecz bratanka na podstawie testamentu
ustnego, mimo e z akt sprawy wynika brak oznak pogorszenia si stanu zdrowia
spadkodawczyni. Analiz

toku rozumowania s du utrudnia brak uzasadnienia

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jednak e brak jest w zeznaniach

wie

wiadków jakichkolwiek wskazówek mog cych przemawia za zbli aj
mierci spadkodawczyni.
Na przeciwleg ym biegunie mo na postawi

si „nagle”

stan faktyczny sprawy przed S dem

dli

Rejonowym w Garwolinie o sygn. I Ns 871/12116. Spadkodawczyni testowa a
w gronie przyjació ek w domu na rzecz jednego z bratanków. Opinie bieg ych

istnia o jakiekolwiek pogorszenie si

znajdowa a (przewlek a choroba serca) nie
– utrzymuj cej si

wo

wskaza y, e w chorobie, w której si

od d

szego czasu –

sytuacji zdrowotnej, jednak e istnia a obawa „rych ej” mierci, w tym znaczeniu, e
115

Sprawa przed S dem Rejonowym w Radziejowie o sygn. I Ns 289/12.

116

Sprawa przed S dem Rejonowym w Garwolinie o sygn. I Ns 871/12.
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na chorob

t

testatorka mog a w ka dej chwili umrze . S d stwierdzi jednak

nabycie spadku na podstawie ustawy. Tak e w tym wypadku analiz

toku

rozumowania s du utrudnia brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia

tyt

spadku.

Podkre li

nale y jednak,

e przyj cie wskazanej powy ej wyk adni S du

ut

Najwy szego, niew tpliwie nie b dzie u atwia o s dom orzekania w tym znaczeniu,
e wymaga dok adnego odwo ania si do specjalistycznej wiedzy medycznej, która
na ró nych p aszczyznach. Przyk adowo w stanie faktycznym

m
Wy

oceniana musi by

sprawy przed S dem Rejonowym w Trzebnicy o sygn. I Ns 52/08117 spadkodawca
mia testowa na rzecz ony w hospicjum w obecno ci swoich przyjació . Stan jego
zdrowia, cho

ci

ki, nie pogarsza si

jednak w okresie, w którym sporz dza

testament. W sprawie, w dwóch instancjach, sporz dzono
na okoliczno

cznie 4 opinie bieg ych

stanu zdrowia testatora i subiektywnego lub obiektywnego

iar

odczuwania przez niego obawy

mierci oraz jej rych

ci (m.in. neurochirurga,

psychologa i onkologa). S d pierwszej instancji stwierdzi nabycie spadku na
e brak pogarszania si

uS

podstawie ustawy uznaj c,

przemawia za brakiem istnienia rych
postanowienie wskazuj c,

ci

stanu zdrowia spadkodawcy

mierci. S d drugiej instancji uchyli to

e jego zdaniem rych

taka najprawdopodobniej

wyst powa a. Po ponownym rozpoznaniu spraw S d Rejonowy stwierdzi nabycie

pra

spadku na rzecz spadkobierczyni powo anej do dziedziczenia w testamencie ustnym.
3. Okoliczno ci uniemo liwiaj ce lub znacznie utrudniaj ce sporz dzenie
testamentu zwyk ego

szczególne

wie

Sporz dzi

testament w formie ustnej mo na równie
okoliczno ci

uniemo liwiaj ce

lub

wówczas, gdy wyst puj
znacznie

utrudniaj ce

dli

sporz dzenie testamentu zwyk ego. W doktrynie podkre la si , e brak ich cho by
przyk adowego wyliczenia118. Odró nia to brzmienie art. 952 § 1 k.c. od art. 82

Sprawa przed S dem Rejonowym w Trzebnicy o sygn. I Ns 52/08.

118

wo

117

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 8, s. 854. Por. te J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny –
komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 12;
K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 29, s. 376.
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Ins

Dekretu o prawie spadkowym. Zgodnie z art. 952 § 1 k.c. musz

to by

jednak

„okoliczno ci szczególne”.

tyt

W doktrynie okoliczno ci te dzieli si na okoliczno ci zewn trzne w stosunku do
spadkodawcy oraz okoliczno ci wewn trzne tzn. dotycz ce jego osoby119. Jako
przyk ady okoliczno ci zewn trznych podaje si

takie przyk ady jak powód , czy

ut

epidemia120. Jako przyk ady dotycz ce osoby spadkodawcy podaje si
kwarantann

zwi zan

z jego chorob

zaka

121

. Podkre la si

jednak,

np.
e

m
Wy

oceniaj c mo liwo ci sporz dzenia testamentu zwyk ego, nale y bra pod uwag
wy cznie okoliczno ci zachodz ce po stronie spadkodawcy, a nie jego bliskich122.
Za szczególn

okoliczno

uznawana jest równie

niewa no

testamentu

allograficznego, spowodowana niezachowaniem przepisów prawa przez osoby
go sporz dzaj ce. Temu zagadnieniu po wi cony b dzie kolejny podpunkt
opracowania.

iar

Samo wyst pienie szczególnych okoliczno ci nie jest wystarczaj ce do mo liwo ci
sporz dzenia testamentu ustnego. Aby by o to mo liwe nale y ponadto stwierdzi , e

uS

by o niemo liwe lub bardzo utrudnione sporz dzenie testamentu w formie
zwyk ej. Jest to niezale ne od tego, czy taka forma zwyk a mia aby charakter formy
aktu notarialnego, by aby form holograficzn , czy te alograficzn testamentu123.

pra

W doktrynie zdecydowanie i trafnie podkre la si , e nie wystarczy jedynie brak
mo liwo ci lub nawet znaczne utrudnienia124 w tym, aby osoba chc ca sporz dzi

119

wie

Zob. M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 8, s. 854; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red.
E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 12; K. Osajda, [w:] Kodeks
cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do
art. 952, Nb 29, s. 376.
120

dli

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 8, s. 854; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red.
E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 12.
121

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 8, s. 854.

wo

122

Por. orzeczenie S du Najwy szego z 6 sierpnia 1958 r., 1 CR 512/58, OSPiKA 1960, nr 2, poz. 37
z notk K.P. tam e, s. 80.
123
Tak E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki. Warszawa
2013, komentarz do art. 952, Nb 13, s. 159; K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki
(art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 28, s. 376.
124

29

ci

Tak E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki. Warszawa
2013, komentarz do art. 952, Nb 13, s. 159; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do

Ins

taki testament uda a si do notariusza lub do osoby urz dowej (np. wójta, burmistrza,

prezydenta miasta, starosty, marsza ka województwa, sekretarza powiatu albo gminy

lub kierownika urz du stanu cywilnego). Nie wystarcza równie

niemo liwo

lub

tyt

znaczne utrudnienie przywo ania tych osób do spadkodawcy125. Podkre la si , e
musi zachodzi równie brak mo liwo ci lub du e utrudnienie w sporz dzeniu
holograficznego.

ut

testamentu

Dotyczy

to

spadkodawca nie umie lub nie mo e pisa

przede
126

wszystkim

sytuacji,

gdy

- a wi c gdy jest analfabet , albo

kalek , w stopniu uniemo liwiaj cym mu pisanie r czne. Jak wskazywane to b dzie

m
Wy

w punkcie

szóstym opracowania,

podnoszono,

e niemo liwo

w badaniu

aktowym najcz

sporz dzenia przez spadkodawc

w formie holograficznej powi zana b dzie z jego chorob

powoduj

ciej

jednak

testamentu
dr enie lub

niedow ad „r ki pisz cej”.

W doktrynie podkre la si , e art. 952 § 1 k.c. obejmuje równie przypadek, gdy

iar

spadkodawca ma trudno ci w uj ciu swych my li w zdania i przelaniu ich na papier
przyk adowo z powodu niskich kwalifikacji osobistych np. w wyniku wtórnego

4. Niewa no
przepisów

uS

analfabetyzmu127. Sytuacji takich nie odnotowano w badaniu aktowym.
testamentu allograficznego, spowodowana niezachowaniem
prawa

przez

osoby

go

sporz dzaj ce,

jako

przes anka

W praktyce orzeczniczej pojawi si

pra

szczególna sporz dzenia testamentu ustnego

równie

problem tzw. utrzymania w mocy

testamentu alograficznego jako testamentu ustnego. Sytuacja taka jest potocznie

wie

dli

art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 9, s. 854; K. Osajda,
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, Nb 28, s. 376.
125

wo

Por. E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki. Warszawa
2013, komentarz do art. 952, Nb 13, s. 159; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do
art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 9, s. 854; K. Osajda,
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, Nb 28, s. 376
126

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 9, s. 854.
127

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 9, s. 854.
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okre lana jako konwersja, cho okre lenie to mo e by poddawane w w tpliwo

128

.

Nie jest to bowiem konwersja w cis ym tego s owa znaczeniu, gdy nast puje

zamiana czynno ci sporz dzonej w jednej formie (testamentu w formie allograficznej)

tyt

na tak sam czynno , tyle, e w innej formie (testament w formie ustnej).
Mo liwo

uznania niezachowania przez osob

urz dow

ut

testamentu allograficznego powoduj ce jego niewa no

przepisów o formie

za okoliczno

szczególn ,

na skutek której sporz dzenie testamentu zwyk ego by o niemo liwe lub bardzo

m
Wy

utrudnione – a wi c uzasadniaj

uznanie za wa ny testamentu ustnego –

przyjmowana by a w orzecznictwie jeszcze na tle obowi zywania art. 82 Dekretu
o prawie spadkowym129. Nast pnie przyj to j

w uchwale 7 s dziów S du

Najwy szego z 22 marca 1971 r., III CZP 91/70130, zgodnie z któr : „Niewa no
testamentu przewidzianego w art. 951 k.c. spowodowana niezachowaniem
obowi zuj cego przepisu prawa, mo e by

iar

w rozumieniu art. 952 § 1 k.c. uzasadniaj
woli z

onego przez spadkodawc

szczególn

potraktowanie o wiadczenia ostatniej

jako testamentu ustnego”. W orzeczeniu tym

testamentu w formie allograficznej spowodowana

uS

przyj to równie , e niewa no

uznana za okoliczno

zamieszczeniem w nim rozrz dze dwóch spadkodawców (art. 942 k.c.) nie stanowi
przeszkody do uznania o wiadcze
dwa

oddzielne

testamenty

woli z

ustne131.

onych przez tych spadkodawców za

Pogl d

ten

ukszta towa

pra

orzecznictwa132. Przyj to w nim, e za szczególn okoliczno

dalsz

lini

, w rozumieniu art. 952

128
W tym te kierunku M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 39, s. 859.
129

dli

wie

Tak orzeczenie S du Najwy szego z 22 grudnia 1951 r., C 1325/51, OSNC 1952, nr 3, poz. 84:
z tez , e: „Okoliczno , e testator by faktycznie pozbawiony mo no ci sporz dzenia wa nego
testamentu zwyk ego wskutek niedostatecznej znajomo ci przez wójta swoich obowi zków w zakresie
sporz dzania testamentów, uzasadnia dopuszczalno uznania testamentu niewa nego w my l art.
80 [Dekretu prawo spadkowe] za wa ny w my l art. 82 [Dekretu prawo spadkowe], je eli testament
ten odpowiada wymogom tego artyku u”; orzeczenie S du Najwy szego z 10 wrze nia 1954 r., I CR
1026/54, Nowe Prawo 1955, nr 12, s. 110-112; orzeczenie S du Najwy szego z 21 pa dziernika 1961
r., IV CR 644/61, OSNC 1962, nr 4, poz. 145.
130

wo

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 22 marca 1971 r., III CZP 91/70, OSNCPiUS 1971, nr 10,
poz. 168 z aprobuj
co do takiej konwersji glos A. M czy skiego, OSPiKA 1972, nr 2, poz. 26.
Krytycznie uwagi do uzasadnienia uchwa y podniós J. Gwiazdomorski, Wyk adnia przepisów
o testamencie na tle uchwa y sk adu siedmiu s dziów S du Najwy szego, NP 1973, nr 6, s. 822-834.
131

Co do tego ostatniego zagadnienia zob. szerzej K. Osajda, Testamenty wspólne, Warszawa 2005,
s. 74 i nast.
132
Tak te uchwa a S du Najwy szego z 9 lutego 1981 r., III CZP 68/80, OSNC 1981, nr 6, poz. 103
z aprobuj
glos J. Stobieni, OSPiKA 1982, nr 9-10, poz. 173; uchwa a S du Najwy szego z 22
marca 1982 r., III CZP 5/82, OSNC 1982, nr 8-9, poz. 117 z krytycznymi uwagami w glosie A. Proksy,
Nowe Prawo 1984, nr 3, s. 113-118.
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Ins

§ 1 k.c., wskutek której jest niemo liwe lub bardzo utrudnione zachowanie zwyk ej

formy testamentu, mo e by

uznana niewa no

testamentu allograficznego

sporz dzonego przed osob , która nie jest w wietle ustawy kompetentna do

tyt

sk adania

przed

ni

o wiadcze

maj cych

mie

charakter

alograficznego133. Orzeczenie to – jako nazbyt liberalne - spotka o si

ut

w doktrynie, w której zarzucono

„osob

niekompetentn ”134.

z krytyk

e koncepcji przyj tej we wcze niejszym

orzecznictwie nie mo na stosowa , gdy spadkodawca z
przed

testamentu

Generalnie

jednak

swe o wiadczenie
koncepcja

„konwersji”

m
Wy

testamentu alograficznego na testament ustny jest w doktrynie aprobowana135.
Uznanie za okoliczno

szczególn

na skutek której sporz dzenie testamentu

zwyk ego by o niemo liwe lub bardzo utrudnione, faktu wadliwego dzia ania
urz dnika, przed którym sporz dzany by testament allograficzny, automatycznie
stworzy o w orzecznictwie pytanie, kiedy sporz dzony w takim okoliczno ciach

iar

testament ustny faktycznie traci swoj moc jako testament szczególny. Zgodnie z art.
955 k.c. nast puje to bowiem z up ywem sze ciu miesi cy od ustania okoliczno ci,
uzasadnia y

niezachowanie

formy

testamentu

uS

które

zwyk ego,

chyba

e

spadkodawca zmar przed up ywem tego terminu. Tym niemniej – zgodnie ze
zdaniem drugim tego przepisu - bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ci gu
którego spadkodawca nie ma mo no ci sporz dzenia testamentu zwyk ego.
7 s dziów S du Najwy szego z 22

pra

W orzecznictwie – konsekwentnie za uchwa

marca 1971 r., III CZP 91/70136, przyj to wi c,

e ustanie okoliczno ci, które

wie

133
Uchwa a S du Najwy szego z 22 marca 1982 r., III CZP 5/82, OSNC 1982, nr 8-9, poz. 117
z krytycznymi uwagami w glosie A. Proksy, Nowe Prawo 1984, nr 3, s. 113-118. W stanie faktycznym
uchwa y by to so tys.
134

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 40, s. 859.
135

wo

dli

Tak E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki. Warszawa
2013, komentarz do art. 952, Nb 15-16; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 14; K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 952,
nb 29, s. 376; E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa
2012, komentarz do art. 952, Nb 21-22; oraz jak si wydaje M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II.
Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 36-40,
s. 858-859. Odmiennie B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych,
Ossolineum 1978, s. 78; S. Wójcik, F. Zoll, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe,
red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013, s. 339-340.
136
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ci

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 22 marca 1971 r., III CZP 91/70, OSNCPiUS 1971, nr 10,
poz. 168 z aprobuj
co do takiej konwersji glos A. M czy skiego, OSPiKA 1972, nr 2, poz. 26.
Krytycznie uwagi do uzasadnienia uchwa y podniós J. Gwiazdomorski, Wyk adnia przepisów
o testamencie na tle uchwa y sk adu siedmiu s dziów S du Najwy szego, NP 1973, nr 6, s. 822-834.

Ins

uzasadnia y niezachowanie formy testamentu zwyk ego, nast puje z chwil

dowiedzenia si przez spadkodawc o niewa no ci testamentu sporz dzonego

przez niego w formie alograficznej137. S d Najwy szy, kieruj c si

niew tpliwie

tyt

wyk adni s uszno ciow , uzna , e bieg terminu, w takiej sytuacji ulega zawieszeniu
przez

czas

istnienia
przez

ut

„sporz dzonego”

nie wiadomo ci
niego

przed

spadkodawcy
w

ciwym

co

do

urz dnikiem

niewa no ci
testamentu

alograficznego, czyli zazwyczaj faktycznie a do chwili jego mierci138.

m
Wy

W orzecznictwie S du Najwy szego koncepcj t zastosowano równie do wypadku,
w której testatorka by a przekonana o wa no ci sporz dzonego przez ni
wcze niej testamentu w formie holograficznej. Pogl d takie zosta przyj ty
w uzasadnieniu postanowienia S du Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK
128/05139 i w tym miejscu nale y go dok adnie zanalizowa . Jego przyj cie
powodowa oby bowiem niezwyk e wprost rozszerzenie mo liwo ci sporz dzania

iar

testamentu ustnego.

W stanie faktycznym tego postanowienia spadkodawczyni w dniu 16 kwietnia 2001 r.

uS

sporz dzi a „testament” w ten sposób, e osoba, która si

ni

opiekowa a spisa a

w imieniu testatorki dokument, w którym ta o wiadczy a,
opiekunce dzia

e chce przekaza

, na której mieszka i któr u ytkuje. Nast pnie dokument ten zosta

z powodu pogorszenia si
opiekunk

pra

podpisany przez testatork . W dniu 19 maja 2001 r. spadkodawczyni mia a by ,
jej stanu zdrowia, przewieziona do szpitala przez

i dwie inne osoby. Zasta y one spadkodawczyni

u jej s siada i w

obecno ci tych czterech osób o wiadczy a ona, e: „czuje si

ju lepiej, nie chce

wie

jecha do lekarza, a je li by si jej co sta o, to chcia aby, aby posiadany przez ni
maj tek dosta a opiekunka w zamian za opiek
jednak jeden ze

nad ni ”. O wiadczenie to spisa

wiadków w pi mie datowanym na 22 wrze nia 2001 r.

Spadkodawczyni przebywa a w tym czasie ju w szpitalu, a od pa dziernika 2001 r.

dli

137

wo

Tak uchwa a S du Najwy szego z 22 kwietnia 1974 r., III CZP 19/74, OSNCPiUS 1974, nr 12, poz.
209 z krytyczn glos J. Gwiazdomorskiego, OSPiKA 1975, nr 5, poz. 100. Podobnie uchwa a S du
Najwy szego z 9 lutego 1981 r., III CZP 68/80, OSNC 1981, nr 6, poz. 103 z aprobuj
glos
J. Stobieni, OSPiKA 1982, nr 9-10, poz. 173.
138

Por. uchwa SN z 22 kwietnia 1974 r., III CZP 19/74, OSNCP 1974, nr 12, poz. 209 (z glos
J. Gwiazdomorskiego, OSPiKA 1975, nr 5, poz. 100) i uchwa SN z 9 lutego 1981 r., III CZP 68/80,
OSPiKA 1982, nr 9-10, poz. 173.
139

Postanowienie S du Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05, niepublikowane, LEX nr
192038.

ci

33

Ins

do mierci w lutym 2003 r. przebywa a w domu pomocy spo ecznej. S d Najwy szy

uzna w tym postanowieniu, odwo uj c si do wyk adni zgodnie z któr mo liwa jest

konwersja wadliwego testamentu alograficznego w testament ustny, e „nie mo na

tyt

[…] wykluczy , i

nie wiadomo

spadkodawczyni o niespe nianiu przez ten

dokument [sporz dzony wcze niej dokument holograficzny] wymaga

sporz dzenia testamentu zwyk ego”.

ut

asnor cznego spowodowa a niemo no

testamentu

Pogl d, zgodnie z którym sporz dzony przez spadkodawczyni

testament ustny

m
Wy

pozosta w mocy, nale y uzna za wadliwy. Wyk adnia, zgodnie z któr mo liwa jest
konwersja testamentu w formie alograficznej na testament w formie ustnej,
niezale nie czy uznamy j

za poprawn

z dogmatycznego punktu widzenia, nie

mog a by jednak podstaw do utrzymania w stanie faktycznym postanowienia S du
Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05140 testamentu ustnego w mocy.
dne wyobra enie testatora co do wa no ci sporz dzonego wcze niej testamentu

iar

pisemnego, nie mo e bowiem w

aden sposób mie

wp ywu na czas, w którym

sporz dzony pó niej testament ustny utrzymuje si w mocy. W przeciwie stwie do
si

w uzasadnieniu tego postanowienia S d

uS

orzecze , na które powo ywa

Najwy szy, w jego stanie faktycznym nie zaistnia a konwersja testamentu
sporz dzonego w formie alograficznej (lub jakiejkolwiek innej formie) na testament
ustny.

Wpierw

sporz dzony

zosta

przez

testatork

niewa ny

testament

dopiero sporz dzi a testament ustny141.
Gdyby przyj

wyk adni

pra

holograficzny, z której to niewa no ci nie zdawa a ona sobie sprawy, a pó niej

S du Najwy szego, nale

oby uzna ,

e je eli testator

wie

sporz dzi – przed sporz dzeniem testamentu ustnego – jakikolwiek testament
w innej formie, który b dzie niewa ny (a nawet, który b dzie móg by potraktowany
jako pozór testamentu), b dzie mog o by

to traktowane jako przyczyna, która

powoduje wstrzymanie rozpocz cia biegu terminu utraty mocy pó niejszego

dli

testamentu ustnego. Stan taki – w wietle orzecznictwa – utrzymywa by si zapewne
do

momentu,

w

którym

testator

dowiedzia

si

o

wa no ci

testamentu

wo

holograficznego, ewentualnie a do chwili jego mierci. Wyk adnia taka jest b dna
140

Postanowienie S du Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05, niepublikowane, LEX nr
192038.
141

Na marginesie mo na jedynie zauwa , ze sporz dzenie przez testatork testamentu ustnego
tak e w stanie faktycznym tego postanowienia, mog oby budzi liczne w tpliwo ci.
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Ins

i w tpliwe jest, czy S d Najwy szy rozstrzygaj c s uszno ciowo przedstawion mu

spraw , zdawa sobie spraw ze skutków przyj cia zaprezentowanej wyk adni.

tyt

Problem taki pojawi si

w toku badania aktowego w sprawie przed S dem

Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. I Ns 871/11142. W stanie faktycznym
sprawy testatorka przygotowa a kilka w asnor cznych projektów testamentu, w tym

ut

dokument okre lony jako „ugoda”, w którym to za opiek za ycia obieca a zapisa
mieszkanie nale

ce do jej maj tku parafii w Warszawie. Zgodnie z zeznaniami
kilkukrotnie w obecno ci

m
Wy

wiadków mia a te

zapisa . St d te przedstawiciele parafii d

wiadków mówi , co komu planuje

yli m.in. do „konwersji” projektowanego

testamentu pisemnego na testament ustny. S dy obu instancji stwierdzi y nabycie
spadku

przez

gmin

sporz dzonego we w

uznaj c,

e

brak

jest

testamentu

holograficznego

ciwej formie (a jedynie istnia y jego projekty zawieraj ce

liczne przekre lenia i poprawki), a tak e przyj y brak istnienia obawy rych ej mierci

iar

w wypadku, gdyby nawet uzna , e dosz o w sprawie do aktu testowania w formie
ustnej. Podkre la y te , e o wiadczenia spadkodawczyni mo na traktowa jedynie

uS

jako zapowied tego, jak planuje rozrz dzi swoim maj tkiem.
Sytuacj potencjalnej konwersji testamentu alograficznego na testament ustny
w badaniu aktowym odnotowano w dwóch wypadkach. W stanie faktycznym

pra

sprawy przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns 952/13143 przed
urz dnikiem zosta sporz dzony testament allograficzny, który by testamentem
wspólnym w tym znaczeniu, e zawiera jednoczesne wspólne rozrz dzenia dwóch
spadkodawców – m

a i

ony. Oba o wiadczenia woli po czone by y przy tym

wie

w jednym dokumencie, mimo

e sk adane by y one ustnie jedno po drugim.

Spadkobiercy ustawowi wykazywali niewa no

testamentu. S d stwierdzi nabycie

spadku na rzecz spadkobierców testamentowych dokonuj c zapewne konwersji
niewa nego testamentu alograficznego na dwa testamenty ustne. Analiz

jednak

dli

toku rozumowania s du, który doprowadzi go do wydania orzeczenia o wskazanej
tre ci, utrudnia brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

wo

Tym niemniej nie mo na mie w tpliwo ci, e rozstrzygni cie takie by o uzasadnione
odwo aniem do wcze niejszego orzecznictwa S du Najwy szego.

Sprawa przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. I Ns 871/11.

143

Sprawa przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns 952/13.
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ci

142

Ins

Z kolei w sprawie przed S dem Rejonowym w

arach o sygn. I Ns 323/13144

spadkodawczyni sporz dzi a w 1994 r. testament allograficzny, który zagin . Nie

by o bowiem nigdzie w dokumentach urz du, w którym go sporz dzono, jego

tyt

orygina u ale jedynie kserokopia. St d te
post powania – rozwa

s d – za wskazaniem uczestników

jego ewentualn

konwersj

na testament ustny.

ze

ut

Przes ucha w tym celu dwóch z trzech wiadków testamentu alograficznego (trzeci
wiadków bowiem zmar ). Nast pnie s d stwierdzi nabycie spadku na rzecz

spadkobierców ustanowionych w testamencie allograficznym – uznaj c wi c jego

m
Wy

istnienie i wa no

. Analiz

toku rozumowania s du utrudnia brak uzasadnienia

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, tym niemniej uzna

mo na,

e

wydaj c takie rozstrzygni cie s d rozpatruj cy spraw prawid owo uzna , e samo
zagini cie orygina u testamentu alograficznego nie powoduje jego niewa no ci,
a jego tre

mo e zosta odtworzona na podstawie wszystkich dost pnych rodków
nale y te ,

e w opisywanej sprawie w tpliwa by aby

iar

dowodowych. Podkre li

ewentualna konwersja testamentu alograficznego na testament ustny, w tym
znaczeniu w jakim jest ona przyjmowana w orzecznictwie, z tego wzgl du,

e

wo

dli

wie

pra

uS

testament allograficzny by wa nie sporz dzony.

144

Sprawa przed S dem Rejonowym w arach o sygn. I Ns 323/13.
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Ins

IV. Sporz dzenie testamentu ustnego

tyt

1. Ustne wyra enie woli przez spadkodawc

Pierwsz

ut

1.1. Uwagi ogólne

przes ank

sporz dzenia testamentu w formie okre lonej w art. 952 k.c.

m
Wy

jest jego „ustno

”, a wi c ustne wyra enie swojej woli przez spadkodawc . Nie

ulega wi c w tpliwo ci,

e spadkodawca powinien

wiadczy

swoj

ostatni

wol ustnie przy jednoczesnej obecno ci co najmniej trzech wiadków. Oznacza to
przyk adowo,

e testament sporz dzony w asnor cznie przez spadkodawc ,

a jedynie podpisany przez

wiadków dla potwierdzenia tego faktu nie mo e by

iar

traktowany jako testament sporz dzony w formie ustnej, a pismo takie za pismo
spe niaj ce hipotez art. 952 § 2 k.c.145.

osob niemog

uS

W doktrynie za dopuszczalne uznaje si te sporz dzenie testamentu ustnego przez
mówi , je eli wyrazi ona swoj wol za pomoc „powszechnie

przyj tych znaków albo gestykulacji”146 (np. j zyka migowego) albo innym
zachowaniem. Wskazuje si

jednak wyra nie,

e znaki, gestykulacja lub inne

pra

zachowanie spadkodawcy, przez które dokonuje on aktu testowania, musz zosta
w sposób niebudz cy w tpliwo ci zrozumiane przez ka dego ze wiadków (np. znaj
oni j zyk migowy). Pogl d taki zosta wyra ony w okresie obowi zywania dekretu
o prawie spadkowym147, a nast pnie podzielony w postanowieniu S du Najwy szego

wie

z 14 stycznia 1982 r., III CRN 169/81148. Zaaprobowany zosta on równie

145

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10.

146

dli

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 16, s. 855.
147

Zob. uchwa 7 s dziów S du Najwy szego z 22 maja 1961 r., I CO 18/61, OSNC 1962, nr 1, poz.
4 oraz uchwa S du Najwy szego z 29 listopada 1961 r., 3 CO 30/60, OSNCPiUS 1963, nr 1, poz. 4.

wo

148
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ci

Postanowienie S du Najwy szego z 14 stycznia 1982 r., III CRN 169/81, OSNC 1982, nr 5-6, poz.
91 z aprobuj
w tym punkcie glos A. M czy skiego, OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151. S d
Najwy szy uzna w niej, e: „Ustny testament szczególny (art. 952 k.c.) mog sporz dza równie
osoby g uche, nieme i g uchonieme, je eli maj pe
zdolno do czynno ci prawnych. Warunkiem
wa no ci takiego testamentu jest wykazanie, e spadkodawca mia wol testowania w tej formie
i o wiadczy sw wol w sposób dostateczny. Przez o wiadczenie woli w sposób dostateczny nale y
rozumie podanie przez testatora tre ci testamentu, czyli wyra ne stwierdzenie, jakie korzy ci i komu
przeznacza. Nie wystarczy ograniczenie si spadkodawcy do potakiwania, przyj cia tre ci

Ins

w doktrynie149, chocia mo na do niej spotka równie zastrze enia150. Podkre li

trzeba, e w toku badania aktowego nie spotkano jednak takiego problemu, tzn.

nie wyst pi a sytuacja osoby nie mog cej mówi , a chc cej sporz dzi testament

tyt

ustny. Tym niemniej w jednej z sytuacji zaobserwowano sytuacj osoby, która nie
c w stanie mówi , przekaza a swoj

wol

gestami151. W opisywanej sprawie

ut

spadkodawca mia sporz dzi testament ustny wobec przyjació le

c w domu na

ku kilka godzin przed mierci . Wcze niej tego samego dnia wezwana do niego
notariusz odmówi a sporz dzenia testamentu w formie aktu notarialnego obawiaj c

m
Wy

si jego podwa enia, gdy twierdzi a, e brak by mo liwo ci wiadomego kontaktu
spadkodawcy z ni . Kilka godzin po wyj ciu notariusz jeden ze wiadków zapyta
spadkodawc , czy zamierza nadal zapisa
spadkodawca potakuj co kiwn

ca y swój maj tek

onie, na co

g ow . Na tej podstawie s d wyda postanowienie

o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego na rzecz ony. Nie

iar

bada jednak tego, czy rzeczywi cie w sprawie dosz o kiedykolwiek do ustnego
wiadczenia woli przez spadkodawc , które wype nia oby literalnie hipotez art. 952
§ 1 k.c. Prze ledzenie toku rozumowania s du utrudnia jednak brak uzasadnienia

uS

orzeczenia.

Z faktu wymogu „ustno ci” formy testamentu okre lonej w art. 952 § 1 k.c. wynika
te ,

e trafny jest

wyra any

w orzecznictwie pogl d, i

przez inn

osob

152

projektu testamentu przygotowanego

pra

zaakceptowanie przez spadkodawc

nie wystarczy

. Jest tak nawet wówczas, je eli taki projekt zosta mu

wie

podsuni tej, zaproponowanej b
wyra onej przez inn osob . Wreszcie tre
o wiadczenia
spadkodawcy musi by zrozumia a dla ka dego z trzech wiadków testamentu, ka dy ze wiadków
musi pojmowa znaczenie ruchów, gestów lub innego zachowania testatora, s one bowiem jego
«swoist mow »”.
149

dli

Zob. J. Gwiazdomorski, Formy testamentu, Nowe Prawo 1966, nr 6, s. 722-723; S. Wójcik [w:]
System Prawa Cywilnego. Prawo spadkowe, t. IV, red. J. St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 204;
L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 851;
E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa 2011,
komentarz do art. 952, nb 20; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088,
red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 16, s. 855.

151

wo

150
J.St. Pi towski, Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, (zaktualizowane przez B. Kordasiewicza),
Warszawa 2003, s. 142.

Sprawa przed S dem Rejonowym w Kro nie Odrza skim o sygn. I Ns 693/12.

152

38

ci

Tak uchwa a S du Najwy szego z 20 wrze nia 1968 r., III CZP 85/68, OSNCPiUS 1969, nr 6, poz.
102, z tez , e: „Do wa no ci testamentu szczególnego z art. 952 k.c. konieczne jest ustne
wiadczenie woli spadkodawcy. Nie wystarcza zatem ujawnienie woli w inny sposób ani te
podpisanie przez niego przygotowanego przez inn osob pisemnego projektu testamentu”.;
postanowienie S du Najwy szego z 25 pa dziernika 1973 r., III CRN 241/73, OSNC 1974, nr 6, poz.

Ins

odczytany i o wiadczy on, i uznaje go za swoj ostatni wol . Odmienny pogl d

wyra any by jednak na tle art. 82 Dekretu prawo spadkowe153. Ukszta towan

zdawa oby si

lini

orzecznicz

os abi S d Najwy szy w postanowieniu z 27

tyt

stycznia 1997 r., II CKN 15/96154, w którym stwierdzono, i
dopuszczalno

nie jest wy czona

u ycia - do sporz dzenia dokumentu przewidzianego w art. 952 § 2

ut

k.c. – pisma przygotowanego przed z
w warunkach z art. 952 § 1 k.c., je eli tre

eniem o wiadczenia ostatniej woli
tego pisma, co do osoby spadkodawcy

i spadkobiercy oraz rozrz dzenia spadkiem, jest identyczna z o wiadczeniem

m
Wy

spadkodawcy, a pismo to zosta o sporz dzone na wyra ne yczenie spadkodawcy
lub przez niego podyktowane. Spotka a si
w doktrynie, które nale y podzieli

ona z krytycznymi uwagami

155

.

Opisywan sytuacj odnotowano w badaniu aktowym w kilku wypadkach. W sprawie
przed S dem Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 240/12 pismo

iar

153

pra

uS

116 z glos aprobuj
w tym zakresie B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1975, nr 5, s. 163 i nast.;
postanowienie S du Najwy szego z 14 stycznia 1982 r., III CRN 169/81, OSNC 1982, nr 5-6, poz. 91
z glos A. M czy skiego, OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151; uchwa a S du Najwy szego z 26 lutego
1993 r., III CZP 24/92, OSNC 1993, nr 7-8, poz. 134 z glos krytyczn M. Niedo pia a, Pa stwo
i Prawo 1994, nr 7-8, s. 147-150. S d Najwy szy uzna w niej, e: „Warunkiem wa no ci zarówno
testamentu zwyk ego, przewidzianego w art. 951 k.c., jak i testamentu szczególnego, przewidzianego
w art. 952 k.c., jest z enie przez spadkodawc ustnego o wiadczenia ostatniej woli. Wymaganiu
temu nie czyni zado odczytanie spadkodawcy sporz dzonego wcze niej - pod jego nieobecno pisemnego projektu testamentu i o wiadczenie przez spadkodawc , e to, co mu odczytano, uznaje
za swoj ostatni wol ”.

dli

wie

Zob. orzeczenie S du Najwy szego z 10 wrze nia 1957, I CR 510/57, OSPiKA 1959, nr 1, poz. 5;
uchwa 7 s dziów S du Najwy szego z 22 maja 1961 r., I CO 10/61, OSNC 1962, nr 1, poz. 4
z krytyczn glos J. Gwiazdomorskiego, OSPiKA 1962, nr 9, poz. 250; orzeczenie S du Najwy szego
z 17 wrze nia 1962, III CR 299/62, OSNC 1963, nr 1, poz. 6; wyrok S du Najwy szego z 26 wrze nia
1963 r., III CR 191/63, OSNCPiUS 1964, nr 9, poz. 186 z tez , e: „Przepis art. 82 [Dekretu prawo
spadkowe], k ad c nacisk jedynie na obowi zek i konieczno
podania woli przez testatora do
wiadomo ci trzech równocze nie obecnych wiadków, nie zakazuje jakiego okre lonego trybu
post powania ani nie przewiduje adnego porz dku chronologicznego, który by ogranicza swobod
testatora w sposobie podawania swej woli do wiadomo ci wiadków. W szczególno ci przepis art. 82
[Dekretu prawo spadkowe], okre laj c testament sporz dzony w trybie tego przepisu jako ustny, nie
podaje, w jaki sposób i w jakiej formie powinno to nast pi , wobec czego nie uchybia wa no ci taka
tre testamentu, przy którego sporz dzeniu testator - w toku czynno ci jego sporz dzenia - jedynie
powo
si ustnie na tre
spisan ju uprzednio przez siebie lub przez inn osob , nawet
w nieobecno ci wiadków, je eli zachowanie testatora ujawnia w sposób nie budz cy w tpliwo ci, e
tre spisanej czynno ci jest zgodna z wol testatora”.

wo

154
Postanowienie S du Najwy szego z 27 stycznia 1997 r., II CKN 15/96, OSP 1998, nr 3, poz. 59
z glos krytyczn E. Skowro skiej-Bocian tam e, s. 148-149 oraz glos aprobuj
M. Niedo pia a,
Pa stwo i Prawo 1999, nr 1, s. 110-112. Zob. te W. Robaczy ski, Przegl d orzecznictwa S du
Najwy szego z zakresu prawa cywilnego materialnego za I pó rocze 1998 r., Przegl d S dowy 1999,
nr 7-8, s. 89.
155

E. Skowro ska-Bocian, Glosa do ostanowienia S du Najwy szego z 27 stycznia 1997 r., II CKN
15/96, OSP 1998, nr 3, poz. 59, s. 148-149; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do
art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 15, s. 855.
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Ins

stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego w rzeczywisto ci zosta o przygotowane

i sporz dzone przez brata spadkodawcy156. Pod takim pismem (nie zawieraj cym

daty),

podpisa

si

spadkodawca,

trzej

wiadkowie

oraz

znajdowa o

si

tyt

potwierdzenie w asnor czno ci podpisu spadkodawcy przez sekretarza gminy (który
zarazem potwierdzi przed s dem,

Z zezna

charakter testamentu ustnego lub alograficznego).

ut

wiadczenia maj ce mie

e w jego obecno ci nie by y sk adane adne

w sprawie wynika o,

e jeden ze

testament podpisuje i jaka jest jego tre

wiadków nie wiedzia nawet, czyj

. Na marginesie podkre li

trzeba,

e

m
Wy

wniosek o stwierdzenia nabycia spadku na podstawie takiego „testamentu” zosta
ony 17 lat po chwili jego sporz dzenia157. S d stwierdzi nabycie spadku na
podstawie ustawy, stwierdziwszy,

e tak sporz dzony „testament” nie spe nia

wymogów ani testamentu ustnego ani allograficznego158.
Podobnie w sprawie przed S dem Rejonowym w Gorlicach o sygn. I Ns 223/12159

iar

spadkodawca sporz dzi

testament

w ten

sposób,

e

spadkobierczyni, a nast pnie na sali w szpitalu, w którym le
wiadków, le

wol

spisa a

, podpisali si pod ni

cych na tej samej sali. Z zezna

uS

lekarz i dwóch

jego

wiadków (cho

rozbie nych) wynika o, ze spadkodawca nigdy nie odczyta tego testamentu na g os.
dy obu instancji uzna y, e tak wyra ona ostatnia wola spadkodawcy nie mo e by
traktowana ani jako testament sporz dzony w formie ustnej (brak ustnego

pra

wiadczenia woli wobec trzech wiadków), ani pisemnej (brak w asnor czno ci) oraz
stwierdzi y nabycie spadku na rzecz spadkobierców ustawowych.
Sytuacja taka mia a miejsce tak e w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -

sporz dzi a wspólnie z matk
ostatni

a nast pnie przy

jedynego spadkobiercy dokument wyra aj cy jej
wiadkach dokument ten odczyta a, a nast pnie

dli

156

wol

wie

Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 357/12160. Spadkodawczyni najpierw

Sprawa przed S dem Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 240/12.

157

Spadkodawca zmar w sierpniu 1995 r., a wniosek o stwierdzenia nabycia spadku na podstawie
testamentu ustnego z ono w maju 2012 r.
158

wo

S d orzekaj cy odwo si przy tym do postanowienia S du Najwy szego z 2 kwietnia 1998 r.,
I CKU 16/98, LEX nr 519359, w którym przyj to, e dokument obejmuj cy spisane na maszynie
wiadczenie spadkodawcy o ofiarowaniu na wypadek swej
mierci córce samochodu,
z zamieszczonym poni ej potwierdzeniem w asnor czno ci jego podpisu przez sekretarza Gminy nie
czyni zado wymaganiom przewidzianym co do formy testamentu.
159

Sprawa przed S dem Rejonowym w Gorlicach o sygn. I Ns 223/12.

160

Sprawa przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 357/12.
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Ins

wiadkowie go podpisali. Testament ten nie zosta uwzgl dniony jako podstawa

dziedziczenia przez s d z kilku powodów (opisanych tak e poni ej w punkcie

szóstym opracowania).

tyt

Interesuj ca w tym zakresie mo e by

tak e sprawa przed S dem Rejonowym

w Trzciance o sygn. I Ns 437/12161. W sytuacji tej spadkodawca, b

c

ut

sparali owany, mówi w asnymi s owami wobec trzech wiadków i so tysa co „mniej
wi cej by chcia uczyni

ze swoim maj tkiem”, a na bie

co spisywa to na

m
Wy

komputerze syn ustanowionej w tym testamencie spadkobierczyni. Nast pnie tre
sformu owa

by a uzgadniania pomi dzy

wiadkami, spadkodawczyni

oraz

spadkodawc , co do brzmienia postanowie (jak zezna so tys „wszyscy uzgadniali
brzmienie postanowie ”). S d nie mia jednak w tpliwo ci zarówno co do tego, e
testament w formie ustnej zosta sporz dzony oraz co do tego,
wyra

on w pe ni ostatni

e rzeczywi cie

wol spadkodawcy, co do brzmienia zawartych w nim

iar

postanowie .

1.2. Istnienie animus testandi

uS

Wola testowania rozumiana by powinna jako wola i
rozporz dzenia swoim maj tkiem na wypadek

dokonywania

mierci, w drodze dokonania
mierci rozrz dzaj cego162.

pra

czynno ci prawnej wywo uj cej skutki prawne po
Jak zauwa

wiadomo

w tym kontek cie S d Najwy szy w postanowieniu z 22 grudnia 1997

r., II CKN 542/97163 wola testowania (animus testandi) to kwestia woli i wiadomo ci
dokonywania czynno ci prawnej na wypadek mierci, a nie u ycia w testamencie

wi c swoj

wie

okre lonych wyra

, np. „testament”, „ostatnia wola”, itp. Testator musi obejmowa

wiadomo ci fakt regulowania losów maj tku na czas po swojej mierci.

O woli testowania mo e wiadczy zarówno sama tre

wiadczenia.

okoliczno ci z

enia tego

wo

dli

do jej wyra enia sformu owania, jak równie

o wiadczenia woli i u yte

161

Sprawa przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns 437/12.

162

Ostatnio w doktrynie J. Wierci ski, Uwagi o zamiarze testowania (animus testandi), Przegl d
dowy 2012, nr 7-8, s. 132-143.

163

Postanowienie S du Najwy szego z 22 grudnia 1997 r., II CKN 542/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz.
118.
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Ins

Przy sporz dzaniu testamentu w formie allograficznej, a zw aszcza notarialnej

istnienie takiej woli testowania, nie b dzie budzi o zazwyczaj wi kszych
tpliwo ci. Gdyby bowiem testator nie mia woli sporz dzenia czynno ci prawnej

tyt

skutecznej na wypadek mierci nie uda by si zapewne odpowiednio do notariusza
lub urz dnika pa stwowego. Takie w tpliwo ci nie powstan równie zazwyczaj przy

powsta
a

ut

sporz dzeniu testamentu na statku morskim lub powietrznym. W tpliwo ci mog
w wypadku sporz dzenia testamentu w formie holograficznej. Data,

zw aszcza

podpis

maj

jednak

gwarantowa

nie

tylko

autentyczno

m
Wy

sporz dzonego testamentu, ale te to, e testator mia wol testowania sporz dzaj c
taki testament. Przyk adem w tpliwo ci pojawiaj cych si na tym tle s orzeczenia
dotycz ce podpisu testatora na testamencie holograficznym (zw aszcza zawartym
w li cie)164.

Szczególnie utrudnione jest wskazanie istnienie takiego animus testandi w wypadku

iar

sporz dzenia testamentu ustnego. Podkre li
wol

trzeba wyra nie,

testowania odró ni trzeba od zwyk ych ycze
z jego maj tkiem po

wypowiedziane

forum

na

uS

chcia , aby sta o si

publicznym

e tak rozumian

testatora co do tego, co by

mierci. W innym wypadku ka de

lub

wobec

jakichkolwiek

osób

postronnych o wiadczenie ( yczenie) testatora co do tego, co powinno sta si
z jego maj tkiem po

mierci, mog oby by

uznane (oczywi cie przy spe nieniu

pra

pozosta ych przes anek), za uzasadniaj ce istnienie w danej sytuacji wa nego
testamentu ustnego. Tak e wyra ane w ten sposób yczenia, pragnienia lub projekty
spadkodawcy mog yby by traktowane jako powo uj ce do ycia wa ny testament
ustny165. W wielu stanach faktycznych, zarysowanych przez zeznania

wiadków

wie

w sposób bardzo ogólny, trudno jest stwierdzi

niew tpliwie, czy taka wola

dli

165

42

dem Rejonowym w Ostródzie o
lecz w pe nym zdrowiu, przed
co jej si stanie wszystko ma
dokumenty. Nie u a jednak

ci

Problemy powstaj ce na tym tle mo e obrazowa sprawa przed S
sygn. I Ns 899/09, w której to sprawie osoba kilka lat po udarze,
wyjazdem samochodem do innej miejscowo ci stwierdzi a, e „je eli
by dla osoby X” i pokaza a miejsce, w którym przechowywa a
sformu owania „testament”.

wo

164
Por. uchwa S du Najwy szego z 23 kwietnia 1960 r., III CO 8/60, OSNC 1961, nr 1, poz. 27 oraz
uchwa 7 s dziów S du Najwy szego z 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973, nr 12, poz.
207. St d tak wiele w tpliwo ci budz testamenty zawarte w li cie oraz problematyka podpisu
powstaj ca na tym tle, gdy kwesti najwa niejsz jest odró nienie w takiej sytuacji woli testatora co
do losów jego maj tku, od jedynie projektów, ycze lub niewi
cych opinii.

Ins

testowania rzeczywi cie istnia a, a nawet wprost przeciwnie – z du

mo na jej istnienie poddawa w w tpliwo

doz

mia

ci

166

.

tyt

Liczne stany faktyczne obj te badaniem aktowym s

tego dobrym przyk adem.

W badaniu tym zanotowano wyst pienie kilku wypadków, w których spadkodawcy
rozwa ali lub mówili g

rodzinnych, w jaki sposób chc

ut

podzieli

no podczas spotka

maj tek po sobie, a przede wszystkim to, komu maj tek taki chc

pozostawi . Po ich mierci na podstawie ich o wiadcze

„beneficjenci” dochodzili

m
Wy

uznania dziedziczenia na swoj rzecz. S dy uznawa y zazwyczaj, e tak „wymian
pogl dów” z rodzin

trudno by o uzna

za testament w

testandi167. Przyk ady takich sytuacji zostan
opracowania.
2. Obecno

nie z braku animus

szerzej omówione w cz

ci szóstej

wiadków testamentu

uS

iar

2.1 Uwagi ogólne

W ustawodawstwach wspó czesnych obserwuje si

zmierzch instytucji

wiadków

przy czynno ciach prawnych. Na tle kodeksu cywilnego testament jest jedyn
czynno ci

prawn , która w pewnych przypadkach wymaga jednak pod rygorem

Kodeks cywilny przewiduje udzia

pra

niewa no ci udzia u wiadków168.

wiadków przy testamencie allograficznym (art.

951 k.c.), testamencie ustnym (art. 952 k.c.), testamencie na statku morskim lub

wie

166

Por. przyk adowo spraw przed S dem Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 288/11,
w której przyj to, e „o wiadczenie” testatora, co do którego z enia pomys odawcami byli
cz onkowie jego rodziny i które z
on pod przymusem psychicznym, nie mo e by uznane jako
jego testament.

dli

167

wo

Por. przyk adowo spraw przed S dem Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim o sygn. I Ns 705/13
oraz spraw przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 2985/12. W tej ostatniej sprawie
w wietle zezna wiadków wynika o, e sk adaj c swoje „o wiadczenia” spadkodawca nie tylko nie
mia animus testandi, lecz te by w na tyle dobrej dyspozycji fizycznej i psychicznej, e wyklucza o to
istnienie przes anki obawy rych ej mierci. Por. te spraw przed S dem Rejonowym w Piasecznie
o sygn. I Ns 968/11, w której spadkodawca w zaawansowanym stanie choroby mia „objawi swoj
wol ” podczas spotkania z przyjació mi. Zeznawali oni, e w chwili testowania „wydawa si zdrowy”
i ca y czas „chodzi po mieszkaniu”. Taki sposób „testowania” móg by by zreszt wprowadzaj cy
w b d wiadków, którzy „troch czuli, e to testament” albo „byli tego prawie pewni”.
168

Przewidziani s oni w prawie rodzinnym przy zawarciu ma
stwa, ale maj znaczenie
deklaratoryjne, a nie konstytutywne, gdy ich brak nie powoduje niewa no ci czynno ci prawnej.

ci
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Ins

powietrznym (art. 953 k.c.) oraz niektórych testamentach wojskowych (por. § 3 ust. 1
pkt 2, 3, ust. 2 Rozporz dzenia Ministra Obrony Narodowej z 30 stycznia 1965 r.

w sprawie testamentów wojskowych169. Testamenty zwyk e s

tyt

sporz dzane bez udzia u

zatem zazwyczaj

wiadków, a testamenty szczególne s

z regu y

sporz dzane przy ich udziale.

ut

Udzia

wiadków przy testamentach szczególnych wynika z charakteru tych

czynno ci170. Spadkodawca sk ada bowiem ustne o wiadczenie woli wobec trzech

musz

wiadków. Ich rola nie ogranicza si

m
Wy

jednocze nie obecnych

oni zapami ta tre

do obecno ci, gdy

testamentu ustnego, aby potem z

o wiadczenie

wiedzy o jego tre ci. To utrwalenie o wiadczenia woli w pami ci wiadków, a potem
enie do spisania woli spadkodawcy lub z

enia zezna

s dowych jest

zasadniczym celem instytucji wiadków przy testamencie ustnym. Pozwala ustali
wol

testowania (animus testandi) spadkodawcy, a wi c to, czy dzia

spadkodawcy tre

iar

inicjatywy, czy by

z w asnej

mo e do testowania nak oni o go otoczenie, które narzuci o
testamentu. U atwia te dowodzenie tre ci testamentu.

uS

2.2. Poj cie wiadka testamentu

Zagadnienie, kto mo e by

wiadka jest zarówno w doktrynie prawa spadkowego, jak i w

pra

danej osoby za

wiadkiem testamentu i jakie s przes anki do uznania

orzecznictwie S du Najwy szego zagadnieniem spornym. Za M. Niedo pia em
mo na wyró ni trzy stanowiska, które wyst puj w doktrynie i orzecznictwie171.

wie

Zgodnie z pierwszym pogl dem wiadkiem jest tylko taka osoba, która w sposób
wyra ny lub cho by dorozumiany przez samego spadkodawc lub na jego polecenie
zosta a wezwana do spe nienia roli

wiadka. Zarazem osoba taka musi by

wiadoma swej roli i do jej spe nienia gotowa, wreszcie musi ona rozumie tre

wo

dli

169

Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów
wojskowych (Dz.U. Nr 7, poz. 38).
170

Zob. za wielu M. Niedo pia , Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, KrakówPozna 1993, s. 192-193.
171

M. Niedo pia , Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków-Pozna 1993,
s. 197 i nast.
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Ins

wiadczenia spadkodawcy172. Pogl d taki by

przyj ty tak e w okresie

obowi zywania na ziemiach polskich § 585 ABGB, b

cego pierwowzorem dla

obecnych regulacji prawnych173. W orzecznictwie na tle art. 82 Dekretu o prawie

tyt

spadkowym, b

cego odpowiednikiem art. 952 k.c., tak stwierdzi S d Najwy szy

w orzeczeniu z 20 czerwca 1950 r., Wa C 382/49174. Zgodnie z tym orzeczeniem:
82 [Dekretu o prawie spadkowym] wymaga, by o wiadczenie woli

ut

„Artyku

spadkodawcy skierowane by o bezpo rednio i wiadomie do osób przywo anych na
wiadków testamentu specjalnie w tym celu; nie mog by uwa ane za wiadków

m
Wy

testamentu osoby, które tylko przypadkowo znajdowa y si
dyktowania przez spadkodawc

w pobli u podczas

ostatniej woli”. Podobnie w uzasadnieniu uchwa y

du Najwy szego z 7 listopada 1962 r., III CO 14/62175 stwierdzono, e wiadek
musi by

przez spadkodawc

wiadka, musi by

tej roli

lub na jego polecenie wezwany do spe nienia roli

wiadomy i gotów do jej spe nienia. Wyk adni

t

iar

podzieli na tle Kodeksu cywilnego S d Najwy szy w postanowieniu z 14 stycznia
1982 r., III CRN 169/81176. W orzeczeniu tym stwierdzi , e: „ wiadkowie testamentu
szczególnego musz by w sposób wyra ny lub cho by dorozumiany wezwani

swej woli i o wiadczy

gotowo

uS

osobi cie przez spadkodawc lub na jego polecenie. Musz oni by
jej spe nienia i wreszcie musz

wiadomi

rozumie

wiadczenia spadkodawcy.”. Na fakt konieczno ci przywo ania

tre

wiadka s d

Najwy szy zwraca te uwag w kilku innych orzeczeniach177.

pra

172

wie

W doktrynie takie stanowisko zajmuje m.in. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie,
(zaktualizowane przez A. M czy skiego), Warszawa 1990, s. 109; J. Gwiazdomorski, Formy
testamentu, Nowe Prawo 1966, nr 6, s. 718; podobnie F. B ahuta, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom III, Warszawa 1972, s. 1876 oraz 1879 oraz S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV.
Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 200. Pogl d ten – jak si wydaje
prezentuje tak e E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki,
Warszawa 2011, komentarz do art. 956, pkt 2.
173

wo

dli

Tak twierdzi S. Wróblewski, Komentarz do austryackiego kodeksu cywilnego, Tom Trzeci,
Komentarz do §§ 531–824 Austryackiego Kodeksu Cywilnego (Prawo spadkowe), Kraków 1904,
s. 151) oraz E. Till, Prawo prywatne austryackie. Tom VI. Wyk ad austryackiego prawa spadkowego,
Lwów 1904, s. 89, który stwierdza , e „ wiadek rozporz dzenia ostatniej woli powinien by do tej
funkcji wezwany […] i mie „ wiadomo , e z woli testatora przy akcie ma by wiadkiem”.
174

Orzeczenie S du Najwy szego z 20 czerwca 1950 r., Wa C 382/49, Nowe Prawo 1950, nr 10.

175

Uchwa a S du Najwy szego z 7 listopada 1962 r., III CO 14/62, OSPiKA 1963, z. 12, poz. 313.

176

Postanowienie S du Najwy szego z 14 stycznia 1982 r., III CRN 169/81, OSPiKA 1983, z. 7-8,
poz. 151 z glos A. M czy skiego, OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151.

177

Por. orzeczenie S du Najwy szego z 9 grudnia 1975 r., III CRN 299/75, OSPiKA 1976, nr 12, poz.
234 oraz wyrok S du Najwy szego z 20 lipca 2007 r., I CSK 136/07, Legalis.

ci
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Ins

Wed ug drugiego stanowiska

wiadkiem testamentu mo e by

ka da osoba, do

której spadkodawca kieruje o wiadczenie swej ostatniej woli, cho by specjalnie

nie by a przywo ana lub zaproszona, nie mo e jednak by uwa ana za wiadka

tyt

testamentu

osoba,

która

wprawdzie

by a

obecna

podczas

sk adania

wiadczenia przez spadkodawc , ale do której spadkodawca nie kierowa

ut

swego o wiadczenia178. Pogl d ten ma swoje

ród o w podj tej na tle Dekretu

o prawie spadkowym w uchwale z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58179, w której S d
Najwy szy stwierdzi ,

e: „ wiadkiem testamentu sporz dzonego w formie

m
Wy

przewidzianej art. 82 [Dekretu – prawo spadkowego] mo e by ka da osoba, do
której spadkodawca kieruje o wiadczenie swej woli, cho by specjalnie nie
przywo ana czy zaproszona, nie mo e jednak by uwa ana za wiadka testamentu
osoba, która by a obecna podczas sk adania o wiadczenia przez spadkodawców, ale
do której spadkodawca nie kierowa

swego o wiadczenia”. Pogl d ten jest

iar

podtrzymywany przez przedstawicieli doktryny tak e obecnie180.
Wed ug stanowiska trzeciego, b

cego zliberalizowan form stanowiska drugiego,

uS

zarówno wiadkiem testamentu nie musi by

osoba specjalnie wezwana przez

spadkodawc , jak i nie mo na ogranicza kr gu osób, które mog by

wiadkami,

tylko do osób, do których spadkodawca kierowa swoje o wiadczenie woli 181.
W orzecznictwie tak na tle § 585 ABGB przyj to ju w wyroku z 27 wrze nia 1921 r.,

pra

178

wie

Tak w orzecznictwie przyjmuje uchwa a S du Najwy szego z 21 marca 1966 r., III CO 9/66,
OSNCP 1966, nr 9, poz. 146. Za ni praktycznie w ca ci ten pogl d ten zosta przytoczony
w postanowieniu S du Najwy szego z 13 czerwca 2000 r., V CKN 67/00, niepublikowane, LEX nr
52581.
179

Uchwa a S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58, OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253
z glos K. Przyby owskiego, tam e oraz glos J. Gwiazdomorskiego, OSPiKA 1960, z. 2, poz. 38.
180

dli

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 956, Nb 6 oraz E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom
IV. Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012, komentarz do art. 956, Nb 4. Co interesuj ce tak te
chyba S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski,
Ossolineum 1986, s. 204 i nast.
181

wo

L. Smal, Testamenty szczególne wed ug polskiego prawa spadkowego, Przegl d Notarialny 1949,
nr 1-2, s. 47; K. Przyby owski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO
17/58, OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253, s. 532-533; Krytycznie do tego zapatrywania S du Najwy szego
odnie li si : C. Tab cki, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 listopada 1962 r., III CO 14/62,
OSPiKA 1963, z. 12, poz. 313; A. M czy ski, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 14
stycznia 1982 r., III CRN 169/81, OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151, s. 369, przypis 7; A. Kozaczka,
wiadkowie testamentu szczególnego, Nowe Prawo 1962, nr 1, s. 89-91; S. Kordasiewicz,
Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 69 i nast.

ci
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Ins

Rw 1294/21182, w którym S d Najwy szy nie podzieli zapatrywania, jakoby do

wa no ci ustnego testamentu wymagane by o, aby wiadkowie „byli […] przywo ani

i by przypadkowa obecno

jednego ze

wiadków wyklucza a zdolno

tego

do

tyt

uczestniczenia w tym charakterze”.
Pogl d taki przewa a te

w nowszym orzecznictwie. W postanowieniu S du

ut

Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05183, stwierdzono, e nawet osoba,
która przypadkowo przebywa a w miejscu w którym testator sporz dza testament

m
Wy

ustny i by a obecna przez ca y czas wyra ania ostatniej woli oraz o wiadczenie to
przyj a, mo e by

wiadkiem testamentu. Z kolei w postanowieniu z 14 marca

2006 r., II CK 419/05184, S d Najwy szy zauwa a,

e: „ wiadkiem testamentu

ustnego mo e by tak e osoba, która nie zosta a w tym celu specjalnie przywo ana,
lecz znalaz a si w obecno ci testatora przypadkowo, jak równie testator nie musi
swego o wiadczenia kierowa wprost do takiej osoby.”185.

iar

Podzieli nale y w tym zakresie stanowisko trzecie. Nale y zgodzi si co do tego,
e wiadkiem testamentu nie musi by osoba w sposób szczególny wezwana
186

uS

przez spadkodawc

. W inny sposób dodawa oby si do art. 952 k.c. przes ank

skuteczno ci testamentu ustnego, któr
st d,

ten przepis nie przewiduje. Wynika to te

e testament nie jest o wiadczeniem woli kierowanym do oznaczonego

pra

adresata – w jego wypadku nie ma wi c znaczenia to, czy istnieje jakakolwiek osoba
(np. wiadek), który takie o wiadczenie ma przyjmowa

182

187

.

wie

Cytat za K. Przyby owski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58,
OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253, s. 531.
183

Postanowienie S du Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05, niepublikowane, LEX nr
192038.
184

Postanowienie S du Najwy szego z 14 marca 2006 r., II CK 419/05, niepublikowane, Legalis.

185

dli

Tak te przyj o w postanowieniu S du Najwy szego z 13 czerwca 2005 r., V CKN 67/00,
niepublikowane, LEX nr 52581.
186

wo

Podobnie uzna S d Najwy szy w postanowieniu z 29 czerwca 2012 r., I CSK 575/11,
niepublikowane, LEX nr 1216833, stwierdzaj c, e z art. 952 § 1 k.c. nie wynika, by wiadkiem
testamentu mog a by jedynie specjalnie w tym celu przywo ana osoba, wystarczy za , i do niej
testator kieruje swoje o wiadczenie.
187

47

ci

Podobnie uznano w uzasadnieniu postanowienia S du Najwy szego z 11 marca 2011 r., II CSK
379/10, niepublikowane, LEX nr 784916, gdzie przyj to, e „ wiadomo
pe nienia roli wiadka
sporz dzenia testamentu wyznacza skoncentrowanie uwagi przez czas o wiadczania woli przez
spadkodawc , odbieraniu i utrwaleniu w pami ci tre ci tego o wiadczenia. Nie zosta jednak
przewidziany warunek, e wiadkiem sporz dzenia testamentu mo e by jedynie osoba specjalnie
przywo ana, a zatem mo e nim by osoba, która z innej przyczyny, czy te przypadkowo, znalaz a si

Ins

Nie zmienia to faktu,

budzi

e na tle stanu faktycznego wielu spraw w tpliwo ci mo e

nie tylko to, czy testament ustny zosta sporz dzony w obecno ci trzech

wiadków, ale tak e to, czy wszyscy „ wiadkowie” zdawali sobie spraw z tego, czy

tyt

wiadkami o wiadczenia spadkodawcy maj cego charakter testamentu.

Zagadnienie to nie zosta o – jak si

wydaje – jeszcze dostatecznie rozstrzygni te

ut

w orzecznictwie S du Najwy szego i nie cz sto po wi caj mu dostateczn uwag
dy ni szych instancji.

m
Wy

W doktrynie pa stw obcych (np. austriackiej, na której to regulacji oparte by y
przepisy polskie) nie ulega w tpliwo ci, e nie mo e by

wiadkiem testamentu

osoba, która w chwili jego sporz dzenia nie zdawa a sobie sprawy z tego faktu,
e jest

wiadkiem (por. rozwa ania zawarte w cz

z roli, jak ma spe nia

ci drugiej pracy). Wynika to

wiadek testamentu. Je eli ma by to osoba, która ma spisa

i przekaza lub przedstawi przed s dem ostatni wol spadkodawcy, musi zdawa
z tego,

iar

sobie spraw

e taka ostatnia wola jest jej w danym momencie

przekazywana. Osoba taka nie mo e po jakim czasie „obudzi si ” i pod wp ywem

zda

innych osób (np. pozosta ych

sobie spraw

z tego,

wiadków, pe nomocnika jednej ze stron),

uS

wskaza

e w przesz

sporz dzonego przez testatora.

ci by a

wiadkiem testamentu ustnego

pra

Dlatego te – niezale nie od jednego ze stanowisk przedstawionych powy ej – nie
mo na mówi o „przyj ciu o wiadczenia” przez takiego „ wiadka”, który nie
zdawa sobie z tego sprawy w chwili sporz dzania danego testamentu, nawet
je li przebywa w miejscu, gdzie ono by o przez spadkodawc wyg aszane188.

wie

Trafnie zwraca wi c w postanowieniu z 14 marca 2006 r., II CK 419/05189 S d
Najwy szy uwag na to, e: „Koniecznym warunkiem przypisania [danej] osobie roli
wiadka testamentu ustnego jest jednak, aby osoba taka s ysza a nie tylko, e to
eby us ysza a tre

dli

co testator o wiadczy jest jego testamentem, lecz

wiadkiem z woli spadkodawcy, który wobec niej

wo

w obecno ci spadkodawcy. Osoba taka staje si
wyra a tre swego rozporz dzenia”.
188

Taka argumentacja stawia znak zapytania nad s uszno ci niektórych rozstrzygni
S du
Najwy szego. Por. postanowienie S du Najwy szego z 8 lutego 2006 r., II CSK 128/05,
niepublikowane, LEX nr 192038. Zob. te wyrok SN z 20 lipca 2007 r., I CSK 136/07, Monitor
Prawniczy 2007, nr 17.
189

Postanowienie S du Najwy szego z 14 marca 2006 r., II CK 419/05, niepublikowane, Legalis.

ci
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Ins

wiadczenia, tj. sam t wypowied , która zawiera rozrz dzenie maj tkiem na

wypadek

mierci.” Na konieczno

posiadania

wiadomo ci pe nienia przez

wiadka takiej funkcji wskazuje si po rednio tak e w innych orzeczeniach190. Na

tyt

ratio

legis

istnienia

konieczno ci

wyst pienia

takiej

przes anki

wskazano

w orzeczeniu SN z 14 czerwca 1951 r., C 2353/50191, gdzie zauwa ono – na tle

ut

dawnego brzmienia przepisów, które wymaga y tak e obecno ci

wiadków przy

sporz dzaniu testamentu notarialnego – e: „Ze stanowiska art. 89 § 1 [dekretu –
prawo spadkowe] dla wa no ci testamentu niezb dne jest, by osoby uczestnicz ce

m
Wy

w sporz dzeniu testamentu notarialnego rozumia y i zdawa y sobie spraw z tego,
co zosta o spisane w protokole, gdy
stwierdzi

swymi zeznaniami,

wiadkami s

po to, by w razie potrzeby

e to, co notariusz spisa

jako ostatni

wol

spadkodawcy, jest zgodne z tym, co testator poda jako swoj wol do wiadomo ci
notariusza.”

iar

Na tle badania aktowego – ze wzgl du na cz ste w tpliwo ci co do tego, czy
rzeczywi cie dana osoba s ysza a ca

wol , któr

spadkodawca przekazywa

uS

wiadkom – nale y zwróci uwag na jeszcze jedn kwesti .
mo e by tylko osoba, której w ca
która by a jedynie, kim

kto t

wiadkiem testamentu

ci testator przekaza swoj wol , a nie osoba,

wol

pods uchiwa

lub jej si

cz

ciowo

przys uchiwa , poza wiedz spadkodawcy.

pra

Jeszcze przed wojn w orzeczeniu z dnia 12 grudnia 1935 r., C II 1705/35192 S d
Najwy szy stwierdzi ,

e rozpatruj cy spraw

w danym stanie faktycznym osob

S d Apelacyjny s usznie nie uzna

X za wiadka testamentu w rozumieniu § 585

wie

ABGB, skoro „jedynie przypadkowo dowiedziawszy si , e testator ma sporz dzi
ustne rozporz dzenie ostatniej woli wobec trzech wiadków, jedynie z ciekawo ci
pod

do chaty testatora gdzie, nie wszed szy nawet do izby, w której testator

wobec

wiadków ustnie rozporz dza swoim maj tkiem, gdy

zatrzymawszy si

dli

w sieniach, jedynie przez odchylone drzwi od chaty przys uchiwa si rozporz dzeniu
190

191

wo

Por. postanowienie S du Najwy szego z 9 grudnia 1975 r. III CRN 299/75, OSPiKA 1976, z. 12,
poz. 234; postanowienie S du Najwy szego z 14 stycznia 1982 r., III CRN 169/81, OSNCP 1982, nr
5-6, poz. 91; postanowienie S du Najwy szego z 14 grudnia 2000 r., I CKN 668/00, OSNC 2001, nr
10, poz. 151.
Orzeczenie S du Najwy szego z 14 czerwca 1951 r., C 2353/50, OSNCK 1953, nr 1, poz. 11.

192

Orzeczenie S du Najwy szego z 12 grudnia 1935 r., C II 1705/35, Przegl d Prawa i Administracji
z 1936, dzia Orzecznictwo, s. 294.

ci
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Ins

ostatniej woli”. S d zaznaczy

e „wynika z zachowania X (z faktu, e wszed nawet

do izby, w której testator, ustnie rozporz dza swoim maj tkiem na wypadek mierci),
e nie uczestniczy w tym akcie jako

wiadek z

wiadomo ci

swego zadania,

tyt

a nadto co najmniej w tpliwym jest, czy testator w ogóle wiedzia o obecno ci X,
stoj cego za drzwiami w sieniach”.

ut

Z orzecze

wydanych ju

na tle kodeksu cywilnego nale y wskaza ,

w postanowieniu z 14 marca 2006 r., II CK 419/05193 S d Najwy szy zauwa

e

, e:

m
Wy

„Koniecznym warunkiem przypisania takiej osobie roli wiadka testamentu ustnego
jest jednak, aby osoba taka s ysza a nie tylko, e to co testator o wiadczy jest jego
testamentem lecz, eby us ysza a tre

o wiadczenia, tj. sam t wypowied , która

zawiera rozrz dzenie maj tkiem na wypadek mierci.”194.
Szerokie rozwa ania w tym zakresie zawarte s

we wskazywanej uchwale z 23

wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58195. S d uzna w niej,

iar

e: „ wiadkiem testamentu

w rozumieniu art. 82 [dekretu – prawo spadkowe] nie mo e by ka da osoba, która
ma wiadomo ci o testamencie, ale tylko ta osoba, do której spadkodawca

uS

bezpo rednio i wiadomie skierowa swe o wiadczenie woli, której bezpo rednio
i wiadomie poda tre

swego testamentu, do której adresowa swe dyktando. […]

Dana osoba musi by jedynie zdolna do spostrzegania i do komunikowania swoich
ona

, ale nie musi wyra

wiadkiem przez fakt,

zgody na czynno

wiadka testamentu. Staje si

pra

spostrze

e testator w jej obecno ci podaje jej w

nie do

wiadomo ci swoj wol , e swe o wiadczenie do niej kieruje i adresuje. Dlatego
wiadczenie to musi by bezpo rednie i skierowane przez testatora do danej osoby

wie

wiadomie. O tym wi c, czy dana osoba jest wiadkiem testamentu, decyduje wola
spadkodawcy, który kieruje swe o wiadczenie do danej osoby. […] Dla stwierdzenia
wi c, kto jest wiadkiem testamentu sporz dzonego w trybie przewidzianym w art. 82
prawa spadkowego, s d musi w ka dym konkretnym wypadku ustali , do kogo

dli

spadkodawca kierowa swe o wiadczenie ostatniej woli, komu bezpo rednio podawa

wo

193

Postanowienie S du Najwy szego z 14 marca 2006 r., II CK 419/05, niepublikowane, Legalis.

194

Na fakt konieczno ci przyj cia przez wiadków tre ci tej woli do wiadomo ci zwraca te uwag
uchwa a S du Najwy szego z 21 marca 1966 r., III CO 9/66, OSNCP 1966, nr 9, poz. 146.
195

Uchwa a S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58, OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253
z glos K. Przyby owskiego, tam e oraz glos J. Gwiazdomorskiego, OSPiKA 1960, z. 2, poz. 38.

ci
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Ins

do wiadomo ci swój testament.”. W orzecznictwie wyra ono jednak tak e pogl d

odmienny196.

tyt

Mimo podnoszonych ju w tpliwo ci zwi zanych z samym charakterem testamentu,
jako czynno ci prawnej nieskierowanej do konkretnego adresata, wydaje si ,
osoba, co do której istnienia testator nie mia

e

wiadomo ci oraz do której „nie

ut

kierowa ” (w znaczeniu nie komunikowa czyni c wiadkiem) swego o wiadczenia,
nie mo e by

wiadkiem testamentu197.

m
Wy

Przyk adem takiej sytuacji mo e by – zaobserwowany w badaniu aktowym – stan
faktyczny w sprawie przed S dem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim o sygn.
I Ns 132/11198. W sprawie tej spadkobierczyni sporz dzi
pój ciem do szpitala w swoim domu. Jeden z czterech
krewnym spadkobierczyni, a wi c osob

wy czon

mia a testament przed
wiadków testamentu by

od bycia

wiadkiem na

iar

podstawie tre ci art. 957 k.c. wiadkami testamentu by o ponadto dwóch robotników
(znajomych spadkodawczyni), którzy naprawiali u niej tego dnia telewizor. Byli oni
obecni w pokoju w chwili o wiadczenia przez spadkodawczyni

jej woli. Trzecim

uS

wiadkiem mia a by jej s siadka, która mia a by w tej chwili w kuchni, gdzie robi a
herbat , i – jak sama przyzna a – spadkodawczyni „mówi a do wszystkich w tym
pomieszczeniu [lecz] nie do mnie”. Nie mo na wi c uzna by o jej za wiadka, co
przyj y

s dy

orzekaj ce

w

sprawie.

Trafnie

pra

trafnie

zauwa

y

te ,

e

spadkodawczyni nie mog a kierowa swego o wiadczenia do osoby nieobecnej.
Co ciekawe w sprawie tej pe nomocnik wnioskodawczyni wnosi a – ju po wydaniu

sprostowanie zezna

wie

postanowienia s du pierwszej instancji i us yszeniu ustnych motywów orzeczenia – o
wiadka testamentu, tzn. fragmentu, w którym wiadek ta

196

wo

dli

W odmiennym kierunku zmierza orzeczenie S du Najwy szego z 28 wrze nia 1957, I CO 30/55,
Nowe Prawo 1958, nr 4, s. 108-110, w którym S d Najwy szy stwierdzi na tle tego stanu faktycznego:
„Je li testament sporz dzono w gabinecie, a obok niego o trzy metry od biurka notariusza znajdowa a
si poczekalnia (w której - zdaje si - przebywali wiadkowie), przy czym drzwi dziel ce gabinet
i poczekalni by y w czasie sporz dzenia testamentu otwarte, wskutek czego wida by o notariusza
oraz mo na by o s ysze ewentualn rozmow , to uzna nale y, e wiadkowie przy sporz dzaniu
testamentu byli obecni”.
197

Por. postanowienie S du Najwy szego z 14 lipca 2005 r., III CK 688/04, niepublikowane, LEX nr
380963. W uzasadnieniu postanowienia S d Najwy szy uzna , e: „nie mo e by wi c uwa ana za
wiadka testamentu ustnego, w rozumieniu art. 952 i 957 k.c., osoba, która wprawdzie by a obecna
podczas sk adania o wiadczenia przez spadkodawc , ale do której spadkodawca tego o wiadczenia
nie kierowa , nie traktuj c jej jako wiadka”.
198

Sprawa przed S dem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim o sygn. I Ns 132/11.
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zezna a, e spadkodawczyni „mówi a do wszystkich w tym pomieszczeniu [lecz] nie

do mnie”. Sprostowanie to mia o polega na wykre leniu

protokolant potwierdzi ,

e s owa

tyt

a przewodnicz cy podkre li ,

owa „nie”. Poniewa

wiadka zosta y prawid owo zaprotoko owane,

e dobrze pami ta

zeznania

wiadka, wniosek

o sprostowanie zosta odrzucony.

ut

2.3. Niezdolno

m
Wy

Niezdolno

do bycia wiadkiem testamentu

do bycia wiadkiem testamentu okre laj w prawie polskim art. 956 i art.

957 k.c. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów nie mo e by

wiadkiem przy

sporz dzaniu testamentu ten, kto, po pierwsze, nie ma pe nej zdolno ci do czynno ci
prawnych; po drugie, niewidomy, g uchy lub niemy; po trzecie, kto nie mo e czyta
i pisa ; po czwarte, kto nie w ada j zykiem, w którym spadkodawca sporz dza

iar

testament; po pi te, skazany prawomocnie wyrokiem s dowym za fa szywe
zeznania.

wiadkiem przy sporz dzaniu testamentu

uS

Z kolei zgodnie z art. 957 k.c. nie mo e by

osoba, dla której w testamencie zosta a przewidziana jakakolwiek korzy
by równie

. Nie mog

wiadkami: ma onek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego

i drugiego stopnia oraz osoby pozostaj ce z ni w stosunku przysposobienia. Je eli

pra

jednak wiadkiem by a jedna z tych osób, niewa ne jest tylko postanowienie, które
przysparza korzy ci tej osobie, jej ma onkowi, krewnym lub powinowatym
pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostaj cej z ni

w stosunku

przysposobienia. Jednak e gdy z tre ci testamentu lub z okoliczno ci wynika, e bez

wie

niewa nego postanowienia spadkodawca nie sporz dzi by testamentu danej
tre ci, niewa ny jest ca y testament.
W zasadzie tre

art. 956 k.c. nie budzi w tpliwo ci w orzecznictwie. Podobnie nie

dli

zaobserwowano wi kszych w tpliwo ci zwi zanych z tym przepisem w badaniu
aktowym. Zostanie to omówione szerzej w cz

, e przyk adowo wykluczono w orzecznictwie od bycia wiadkiem

testamentu osob maj

199

wo

mo na zauwa

ci szóstej opracowania, ale ju teraz

17 lat199. Podobnie nie powinno ulega w tpliwo ciom, e

Sprawa przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 205/11.

ci
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osoba, która by a niegdy „prawie niewidoma”, ale po zoperowaniu jaskry mog a ju

widzie , mo e by

wiadkiem testamentu w rozumieniu art. 956 k.c.200.

tyt

Sporna mo e by natomiast ocena skutków prawnych sytuacji, gdy jednym z trzech
wiadków testamentu ustnego z art. 952 § 1 k.c. jest osoba obj ta tzw. wzgl dn
niezdolno ci do bycia wiadkiem testamentu w rozumieniu art. 957 § 1 k.c.

ut

Dla zobrazowania tej sytuacji mo na poda przyk ad z badania aktowego. W sprawie
przed S dem Rejonowym w Kaliszu201 S d wskaza , e jednym z trzech wiadków

m
Wy

testamentu ustnego by a osoba, która pozostawa a w stosunku powinowactwa
drugiego stopnia z osob , na rzecz której w testamencie ustnym zosta uczyniony
zapis. Osoba taka by a wi c wy czona od mo liwo ci bycia
w rozumieniu art. 957 § 1 k.c. S d Okr gowy uzna ,

wiadkiem

e powy sza sytuacja

powoduje jedynie skutek w postaci niewa no ci zapisu na rzecz takiej osoby. S d
si przy tym na literalne brzmienie art. 957 § 2 k.c., z którego wynika, e

je eli

wiadkiem testamentu

iar

powo

jest osoba powinowata z osob ,

w testamencie przewidziano korzy

dla

której

maj tkow , to wówczas niewa ne jest tylko to

uS

postanowienie testamentu, które przysparza tak korzy

maj tkow . Jednak e

gdy z tre ci testamentu lub z okoliczno ci wynika, e bez niewa nego postanowienia
spadkodawca nie sporz dzi by testamentu danej tre ci, niewa ny jest ca y testament.

pra

Powy szy pogl d jest podzielany w ród niektórych przedstawicieli doktryny, przy
czym jego lakoniczne uzasadnienie opiera si jedynie na argumentach wynikaj cych
z literalnej wyk adni art. 957 § 1 i 2 k.c.202.

wie

Niemniej jednak w orzecznictwie S du Najwy szego przyjmuje si , e w opisywanej
sytuacji dochodzi do niewa no ci ca ego testamentu, a wi c gdy jeden z trzech
wiadków testamentu ustnego obj ty jest tzw. wzgl dn

niezdolno ci

do bycia

wiadkiem testamentu w rozumieniu art. 957 § 1 k.c. testament taki staje si

Sprawa przed S dem Rejonowym w My lenicach o sygn. I Ns 706/12.

201

Sprawa przed S dem Okr gowym w Kaliszu o sygn. II Ca 162/12.

wo

dli

200

202
Taki pogl d reprezentuje m.in. E. Skowro ska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta.
Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 957, Nb 24; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II.
Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 957, Nb 6;
E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012,
komentarz do art. 957, Nb 8.
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niewa ny w braku wymaganej liczby

bowiem interpretowa

wiadków testamentu203. Nie mo na

art. 957 k.c. w oderwaniu od tre ci art. 952 § 1 k.c.

przewiduj cego minimaln dopuszczaln ilo

wiadków testamentu ustnego.

tyt

W sytuacji za , gdy wskutek wy czenia wiadka z przyczyn wynikaj cych z art. 957
§ 1 k.c. liczba

wiadków niezb dnych do sporz dzenia testamentu ulega

ut

zmniejszeniu poni ej wymaganej liczby trzech, rodzi to skutek w postaci
niewa no ci ca ego testamentu204. Pod poj ciem „ wiadka” z art. 952 k.c. nale y
bowiem rozumie tylko te osoby, które s zgodnie z prawem zdolne do bycia

m
Wy

wiadkiem, a wi c które nie podlegaj wy czeniu z uwagi na tre

art. 956 k.c. czy

te art. 957 k.c. Art. 956 k.c. – tak zreszt jak i art. 957 k.c. – pos uguje si bowiem
wyra eniem „nie mo e by
ró nicowa

wiadkiem”, a brak jest przekonuj cych argumentów, by

poj cie „ wiadka testamentu” zawarte w art. 952 k.c. od tego

samego poj cia z art. 957 k.c.

iar

W doktrynie przyjmuje si ,

e „[…] nie jest wiadkiem testamentu osoba obecna

podczas testowania np. beneficjent spadku, która nie by a jednak

wiadkiem

uS

testamentu. Osoba ta w ogóle nie jest wiadkiem”205. M. Niedo pia zauwa a trafnie
w tym samym miejscu, e mo na broni pogl du, i „ wiadkiem testamentu s tylko
osoby […], które s zdatne do bycia wiadkiem w rozumieniu art. 956–957 k.c. (co
do których nie zachodz

okoliczno ci wy czaj ce ich zdatno ci bycia

wiadkiem

pra

okre lone w art. 956 i 957 k.c.)”206. Przy takim rozumieniu wskazanego przepisu
osoba niezdolna bezwzgl dnie (art. 956 k.c.) lub niezdolna wzgl dnie (art. 957 k.c.)
do bycia wiadkiem, nie jest wiadkiem w rozumieniu prawa i nie ma zdatno ci
do bycia wiadkiem, a wi c osoby niezdolne do bycia wiadkiem, nie tylko nie maj

wie

zdolno ci do bycia

wiadkiem (art. 956 k.c. lub art. 957 k.c. – bezwzgl dnej lub

wzgl dnej), ale tak e nie s

wiadkami w rozumieniu polskiego prawa. W art. 956

dli

203

Por. postanowienie S du Najwy szego z 14 lipca 2005 r., III CK 688/04, niepublikowany, LEX nr
380963 z tez , e: „Niewa no testamentu ustnego z przyczyn wynikaj cych z art. 957 § 1 k.c.
zachodzi tylko wówczas, gdy wskutek wy czenia, liczba wiadków niezb dnych do sporz dzenia
testamentu uleg aby zmniejszeniu poni ej wymaganej liczby trzech”.

wo

204

Tak postanowienie S du Najwy szego z 28 czerwca 1976 r., III CRN 101/76, niepublikowany, LEX
nr 7834 oraz postanowienie S du Najwy szego z 14 lipca 2005 r., III CK 688/04, niepublikowany, LEX
nr 380963.
205

M. Niedo pia , Glosa do uchwa y SN z 26 kwietnia 2002 r., III CZP 22/02, Monitor Prawniczy 2004,
nr 2, s. 92.
206

Ibidem.

ci
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i 957 k.c. wyliczono wi c w sposób enumeratywny osoby, które w ogóle lub przy

konkretnym testamencie nie mog by

wiadkami.

tyt

Co wi cej, taka interpretacja wydaje si by zgodna z zamierzeniami ustawodawcy,
który zdaj c sobie spraw z nadu
wa no

w praktyce formy testamentu ustnego, uzale ni

tego rodzaju testamentu od zgodnych zezna

trzech bezstronnych osób,

ut

których obiektywizm jest zagwarantowany przez brak jakichkolwiek korzy ci
maj tkowych uzyskiwanych z testamentu – zarówno przez nich samych, jak i ich

m
Wy

bliskich. Jak trafnie bowiem podkre li S d Najwy szy w postanowieniu z 14 lipca
2005 r., III CK 688/04207, „udzia przy sk adaniu o wiadczenia testamentowego osób,
które testament ten czyni spadkobiercami oraz ich bliskich mo e mie wp yw na wol
spadkodawcy”. Argumentów za powy szym stanowiskiem dostarcza równie
uzasadnienie uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III
CZP 54/01208, OSNC 2002, nr 7-8, poz. 84. W uchwale tej stwierdzono, e „[…]

iar

kolejnych argumentów przemawiaj cych za dokonywaniem rygorystycznej wyk adni
przepisów odnosz cych si do stwierdzenia tre ci testamentu ustnego (art. 952 § 2
bycia wiadkiem testamentu (art.

uS

i 3 k.c.), a tak e przepisów normuj cych zdolno

956 i 957 k.c.), dostarcza odwo anie si do celów, którym maj s
normuj ce

formalne

przes anki

wa no ci

i

skuteczno ci

przepisy
testamentu.

W doktrynie od dawna wskazywano, e przepisy o formie testamentu maj na celu
spadkodawcy

do

dojrza ego

rozwa enia

donios

pra

sk onienie

czynno ci, u atwienie zbadania, czy spadkodawca mia wol

ci

zamierzonej

testowania oraz wol

sporz dzenia testamentu okre lonej tre ci, utrudnienie podsuni cia spadkodawcy
przygotowanej przez inne osoby gotowej tre ci testamentu, a wreszcie, u atwienie

wie

dowodu

sporz dzenia, autentyczno ci i tre ci

testamentu

podsuni cia testamentów sfa szowanych, jak równie

oraz

utrudnienie

zapobie enie ujemnym

skutkom ukrycia, zniszczenia lub zagini cia testamentu. Przedstawione cele mo na
do jednego: stworzenie mo liwie najdalej id cych gwarancji, aby

porz dek

dziedziczenia

spadkodawcy”. Tak

za

kszta towany
gwarancj

by

dli

sprowadzi

zgodnie

stanowi za

z

rzeczywist

wol

sk adanie o wiadczenia woli

wo

207

Postanowienie S du Najwy szego z 14 lipca 2005 r., III CK 688/04, niepublikowany, LEX nr
380963.
208
Uchwa a sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, OSNC 2002,
7-8, poz. 84 z glos krytyczn M. Niedo pia a, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 126-130 oraz glos
aprobuj
W. Borysiaka, Przegl d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2005, nr 2, s. 117-127.
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w obecno ci trzech osób, które mog by

wiadkami tak e w rozumieniu art. 957 § 1

k.c., co gwarantuje bezstronne i rzetelne pó niejsze odzwierciedlenie ostatniej woli
zmar ego. Spadek liczby

wiadków poni ej trzech powoduje wi c niewa no

tyt

testamentu209.

Z funkcj

ut

2.4. Odpowiedzialno

karna wiadków testamentu

wiadka testamentu mo e

czy

si

równie

m
Wy

o charakterze karnym. Zgodnie z art. 233 § 1 k.k., je eli
sk adaj c zeznanie maj ce s

odpowiedzialno
wiadek testamentu,

za dowód w post powaniu s dowym lub w innym

post powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd

lub zataja

prawd , podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. Warunkiem odpowiedzialno ci
jest jednak, aby s d, dzia aj c w zakresie swoich uprawnie , uprzedzi zeznaj cego

iar

o odpowiedzialno ci karnej za fa szywe zeznanie lub odebra od niego przyrzeczenie
(art. 233 § 2 k.k.). S d mo e przy tym zastosowa nadzwyczajne z agodzenie kary,
a nawet odst pi od jej wymierzenia, je eli fa szywe zeznanie dotyczy okoliczno ci

sprostuje

uS

nie mog cych mie

wp ywu na rozstrzygni cie sprawy albo sprawca dobrowolnie

fa szywe

rozstrzygni cie sprawy.

zeznanie,

zanim

nast pi,

chocia by

nieprawomocne,

pra

Ponadto zgodnie z art. 270 § 1 k.k. wiadek, który w celu u ycia za autentyczny,
podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego u ywa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci od 3
miesi cy do lat 5. Kto za czyni przygotowania do przest pstwa okre lonego w art.

wie

270 § 1 k.k., podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia
wolno ci do lat 2.

W wietle przeprowadzonych bada aktowych wynika, e kilkukrotnie nie tylko samo

dli

sporz dzenie testamentu ustnego przez testatora mog o by , w
wiadków, podwa ane, ale cz sto w tpliwo ci mo na mie

wietle zezna

by o co do faktu,

e

wo

209
Na marginesie zauwa
mo na, e od postanowienia S du Okr gowego w Kaliszu o sygn. II Ca
162/12, wniesiono w sprawie skarg kasacyjn opart o potrzeb wyk adni przepisów art. 957 § 1 i 2
k.c. w zw. z art. 952 § 1 k.c. Nie zosta a ona jednak przyj ta do rozpoznania.
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w ogóle zaistnia jakikolwiek akt testowania210. Przyk ady takich sytuacji zostan

omówione szerzej w cz

ci szóstej opracowania.

tyt

3. Protokolant

ut

3.1. Uwagi ogólne

Wola spadkodawcy mo e by spisana od razu po wyra eniu jej przez spadkodawc

m
Wy

lub podyktowana przez niego

wiadkom testamentu. Mo e te

zosta

spisana

w okresie pó niejszym, w tym przez osob trzeci , która nie by a obecna przy akcie
testowania – okre lan potocznie jako protokolanta testamentu. Osoba ta nie musi
podpisywa testamentu. Osoba ta spisuje jedynie dyktowan jej przez spadkodawc
lub przez co najmniej dwóch wiadków tre

testamentu ustnego bez wzgl du na to, czy pismo zostanie podpisane przez

spadkodawc

i dwóch

iar

tre

testamentu ustnego. Mo e ona spisa

wiadków, czy przez wszystkich

wiadków bez udzia u

spadkodawcy. Mo e zatem przyk adowo zosta wezwana po z

wiadczenia, lub te

uS

ostatniej woli przez spadkodawc

i spisa

mo e zosta

wiadczenia testatora211.

eniu o wiadczenia

w obecno ci spadkodawcy tre

wezwana przez

tego

wiadków dla spisania tre ci

pra

3.2. Zastosowanie do protokolanta testamentu ustnego przepisów o wiadkach
testamentu – stanowisko orzecznictwa i doktryny

wie

W orzecznictwo pojawi o si

pytanie, czy do protokolanta testamentu ustnego

mo na stosowa w drodze analogii przepisy o wiadkach testamentu. Z tre ci art.
957 § 1 k.c. wynika bowiem,

e nie mo e by

wiadkiem przy sporz dzaniu

testamentu osoba, dla której w tym testamencie przewidziana zosta a

dli

210

wo

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym dla odzi- ródmie cia w odzi o sygn. V Ns II
843/99 s dy rozpoznaj ce spraw w ciwie ustali y fakt niesporz dzenia przez spadkodawczyni
testamentu w formie ustnej, a w zwi zku z tym stwierdzi y fakt dziedziczenia po spadkodawczyni
przez uczestniczk post powania na podstawie sporz dzonego testamentu notarialnego. Mimo
istotnych wskaza co do mo liwego fa szerstwa testamentu ustnego w wyniku zmowy wiadków nie
wszcz to jednak w tym zakresie post powania karnego. Zob. te spraw przed S dem Rejonowym
w Kro nie o sygn. I Ns 65/12 oraz spraw przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns
2466/11.
211

Zob. K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 108.
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jakakolwiek korzy

. Niekiedy za w praktyce ma miejsce sytuacja, w której osob ,

która na podstawie art. 952 § 2 k.c., sporz dzi a pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego, jest ustanowiony w tym e testamencie jedyny spadkobierca

tyt

albo osoba mu najbli sza.
Przy odpowiedzi twierdz cej, pojawia si nast pne pytanie o to, czy mo na stosowa

ut

art. 957 § 2 k.c., który wyra nie ustanawia niewa no
na rzecz takiego

postanowie dokonanych

wiadka oraz jego ma onka, krewnych lub powinowatych

m
Wy

pierwszego i drugiego stopnia, a tak e postanowie przyznaj cych korzy

osobom

pozostaj cych z nim w stosunku przysposobienia. W wypadku, gdy z tre ci
testamentu lub okoliczno ci wynika, e bez niewa nego postanowienia (np. w

nie

powo ania spadkobiercy) spadkodawca nie sporz dzi by testamentu ustnego danej
tre ci, niewa ny jest on w ca

ci.

iar

Problem analogicznego stosowania przepisów o

wiadkach testamentu do

protokolanta testamentu ustnego pojawi si przede wszystkim w orzecznictwie S du
Najwy szego. Od g

nej, zaakceptowanej w doktrynie oraz wielokro powo ywanej

uS

w pi miennictwie uchwa y S du Najwy szego z dnia 28 listopada 1969 r.212, która
zawiera a w tezie stwierdzenie, e: „Nie jest dopuszczalne spisanie o wiadczenia
spadkodawcy przez osob

powo an

w testamencie ustnym do dziedziczenia po

pra

spadkodawcy”, S d Najwy szy odst pi w kilku orzeczeniach wydanych w ostatniej
dekadzie dwudziestego wieku213. Nast pnie w uchwale sk adu 7 s dziów S du
Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01214 przyj to,

e spadkobierca

powo any do spadku w testamencie ustnym nie jest osob trzeci w rozumieniu art.

wie

952 § 2 k.c. W uchwale tej S d Najwy szy odszed od ustalonej linii orzecznictwa,
212

Uchwa a S du Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP 87/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 106.
Por. tak e uchwa S du Najwy szego z 27 listopada 1969 r., III CZP 76/69, OSNCP 1970, nr 6, poz.
104.

dli

213

wo

Tak uchwa a S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89, OSNCP 1990, nr 2, poz. 31
z glos krytyczn L.
ylewskiego, Nowe Prawo 1991, nr 1-3, s. 167-172 oraz krytycznymi uwagami
E. Skowro skiej w artykule: Przegl d orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989-1990),
PS 1992, nr 9, s. 44-45, uchwa a S du Najwy szego z 10 stycznia 1991 r., III CZP 74/90, OSP 1991,
nr 9, poz. 222 oraz postanowienie S du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00,
OSP 2001, nr 11, poz. 161 z glos krytyczn S. Wójcika tam e oraz uchwa a S du Najwy szego z 6
listopada 1998 r., III CKN 671/97, nie publikowana (cytat za postanowieniem S du Najwy szego z 10
pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00, OSP 2001, nr 11, poz. 161).
214
Uchwa a sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, OSNC 2002,
7-8, poz. 84 z glos krytyczn M. Niedo pia a, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 126-130 oraz glos
aprobuj
W. Borysiaka, Przegl d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2005, nr 2, s. 117-127.

ci
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a wywodz cej si

87/69215,

w

z uchwa y S du Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP

kilku

orzeczeniach,

które

liberalizowa y

wyk adni

przepisów

o protokolancie testamentu ustnego. Najpierw bowiem dopuszczono mo liwo

tyt

spisania tre ci testamentu ustnego przez ma onka osoby powo anej w tre ci tego
testamentu

do

dziedziczenia216.

Nast pnie

dopuszczono

mo liwo ,

aby

ut

protokolantem testamentu ustnego by a osoba, dla której w testamencie zosta a
przewidziana korzy

maj tkowa217. „Punktem kulminacyjnym” by o postanowienie

du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00218, z charakterystyczn

m
Wy

tez , e: „Artyku 952 § 2 k.c. nie wy cza mo liwo ci spisania tre ci testamentu
ustnego przez spadkobierc

w tym testamencie ustanowionego, je eli spe nione

zostan pozosta e wymagania przewidziane przez ten przepis”. Uchwa a ta nie by a
jednak prze amaniem w sposób ca kowity dotychczasowej linii orzeczniczej,
poniewa

mi dzyczasie

orzeczenia

,

e po pierwsze, S d Najwy szy wyda te

wyra nie

iar

w

nale y jednak zauwa

przeciwne

w stosunku

do

wyk adni

„liberalnej”219, a po drugie ten kierunek orzecznictwa spotka si z krytyczn ocen
w doktrynie220. W

doktrynie

pojawi y si

bowiem dwie

(lub jak twierdzi

spisuj cej tre
215

o wiadczenia spadkodawcy przepisów o

wiadku testamentu.

Uchwa a S du Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP 87/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 106.

pra

216

uS

M. Niedo pia 221 trzy) koncepcje dotycz ce analogicznego zastosowania do osoby

Uchwa a S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89, OSNCP 1990, nr 2, poz. 31
z glos krytyczn L.
ylewskiego, Nowe Prawo 1991, nr 1-3, s. 167-172 oraz krytycznymi uwagami
E. Skowro skiej w artykule: Przegl d orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989-1990),
Przegl d S dowy 1992, nr 9, s. 44-45.
217

wie

Uchwa a S du Najwy szego z 10 stycznia 1991 r., III CZP 74/90, OSP 1991, nr 9, poz. 222 oraz
uchwa a S du Najwy szego z 6 listopada 1998 r., III CKN 671/97, niepublikowana (cytat za
postanowieniem S du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00, OSP 2001, nr 11, poz.
161).
218

Postanowienie S du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00, OSP 2001, nr 11,
poz. 161 z glos krytyczn S. Wójcika tam e.

dli

219
Postanowienie SN z 13 maja 1999 r., III CKN 23/98, OSP 1999, nr 12, poz. 221. Nie mo na
zgodzi si wi c z pogl dem wyra onym przez M. Niedo pia a, i w orzecznictwie dominowa do tej
pory pogl d „liberalny” (M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23
listopada 2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 127).

wo

220
Krytyczne glosy: L.
ylewskiego do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP
22/89, Nowe Prawo 1991, nr 1-3, s. 167-172 oraz S. Wójcika do postanowienia S du Najwy szego
z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00, OSP 2001, nr 11, poz. 161, a tak e krytyczne uwagi
E. Skowro skiej do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89, w artykule:
Przegl d orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989-1990), Przegl d S dowy 1992, nr
9, s. 44-45.
221

M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III
CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 127.
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Nazwa mo na je, dla uproszczenia dalszych wywodów, koncepcjami „liberaln ”222

oraz „rygorystyczn ”223. Podkre li

przedstawicieli

doktryny

maj

tyt

zaaprobowali wyk adni przyj

trzeba,

e zdecydowan

zwolennicy

wyk adni

przewag

w ród

rygorystycznej,

którzy

w orzecznictwie w uchwale sk adu siedmiu s dziów

du Najwy szego224. Chocia nie mia a ona mocy zasady prawnej, jak si wydaje

222

w orzecznictwie S du Najwy szego t

ut

rozstrzygn a te

kwesti

225

. Z badania

223

m
Wy

Przedstawicielem tej koncepcji w doktrynie jest M. Niedo pia , Testament. Zagadnienia ogólne
testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków-Pozna 1993 s. 206 oraz M. Niedo pia , Glosa do
uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo
2003, nr 9, s. 126-130. W doktrynie poza M. Niedo pia em nie wyra ono pogl dów aprobuj cych
liberalne orzecznictwo S du Najwy szego.

wie

pra

uS

iar

Tak w doktrynie, za uchwa S du Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP 87/69, OSNCP
1970, nr 6, poz. 106: J. Gwiazdomorski Prawo spadkowe w zarysie, (zaktualizowa A. M czy ski),
Warszawa 1990, s. 110 i 115, [por. te powo ywan cz sto przy tej okazji glos J. Gwiazdomorskiego
do postanowienia S du Najwy szego z 6 marca 1975 r., III CRN 450/74, OSPiKA 1976, nr 7-8, poz.
146, s. 335. Nie ma w niej nic o protokolancie testamentu ustnego, natomiast glosa zawiera du o
wskaza co do rygorystycznej wyk adni przepisów o testamencie ustnym]; F. ywicki, Testamenty
ustne w wietle orzecznictwa, Nowe Prawo 1971, nr1, s. 114; F. B ahuta, [w:] Kodeks cywilny –
komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1879; S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo
spadkowe red. J. St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 205; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II.
Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 22-23,
s. 856-857; A. Ga akan-Halicka, Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego, Monitor Prawniczy 2004, nr
16, s. 743; J. Ignaczewski, Prawo spadkowe (art. 922-1088 k.c.). Komentarz, Warszawa 2004, s. 148149; oraz E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 104;
E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa 2011,
komentarz do art. 952, Nb 24, s. 146; E. Skowro ska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2011, s.
93; E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 115-116. Por. tak e
przytoczone ju glosy L.
ylewskiego do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP
22/89, Nowe Prawo 1991, nr 1-3, s. 167-172 oraz S. Wójcika do postanowienia S du Najwy szego
z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00, OSP 2001, nr 11, poz. 161, a tak e krytyczne uwagi
E. Skowro skiej do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89, w artykule:
Przegl d orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989-1990), Przegl d S dowy 1992, nr
9, s. 44-45. Podobnie B. Kordasiewicz Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum
1978, s. 74 oraz J. St. Pi towski Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, Warszawa 2003 (zaktualizowa
B. Kordasiewicz) s. 112, wed ug których sama mo liwo spisania tre ci testamentu ustnego przez
osob trzeci jest b dem ustawodawcy.
224

Oprócz autorów wskazanych w przepisie poprzednim por. te J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny –
komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 5-6 oraz
M. Sychowicz, [w:] Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Kodeks cywilny. Tom II, art. 353–1088,
Warszawa 2005, s. 848-849.
225

wo

dli

Por. postanowienie S du Najwy szego z 10 maja 2002 r., IV CKN 1044/00, OSNC 2003, nr 7-8,
poz. 107, z charakterystyczn tez , e: „Ma onek osoby, która zosta a powo ana do spadku
w testamencie ustnym, nie jest osob trzeci w rozumieniu art. 952 § 2 k.c.” oraz postanowienie S du
Najwy szego z 12 stycznia 2005 r., I CK 449/04, niepublikowane, LEX nr 194127. Jest to wi c
wyra ne odci cie si od powo ywanej wy ej tezy uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III
CZP 22/89, OSNCP 1990, nr 2, poz. 31 z glos krytyczn L.
ylewskiego, Nowe Prawo 1991, nr 13, s. 167-172 oraz krytycznymi uwagami E. Skowro skiej w artykule: Przegl d orzecznictwa z zakresu
prawa spadkowego (za lata 1989-1990), Przegl d S dowy 1992, nr 9, s. 44-45. Podobnie przyj to
w postanowieniu S du Najwy szego z 25 wrze nia 2002 r., V CK 175/02, niepublikowane, LEX nr
172834, z tez : „Matka spadkobiercy testamentowego nie jest uprawniona do spisania tre ci
wiadczenia testatora na podstawie art. 952 § 2 k.c.” oraz postanowieniu S du Najwy szego z 14
lipca 2005 r., III CK 688/04, niepublikowane, LEX nr 380963. Zob. te postanowienie S du
Najwy szego z 11 marca 2011 r., II CSK 379/10, niepublikowane, LEX nr 784916, z tez , e: „Poj cie

ci
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Ins

aktowego wynika, e jest ona generalnie podzielana tak e w orzecznictwie s dów

ni szych instancji. W badaniu odnotowano jedynie jeden wypadek, gdy mimo e

pismo

stwierdzaj ce

tre

testamentu

ustnego

sporz dzi

ojciec

jedynego

tyt

spadkobiercy, s d dopu ci jego dziedziczenie na podstawie testamentu ustnego226.
Analiz sprawy uzasadnia brak uzasadnienia postanowienia s du pierwszej instancji.

ut

Za takim s uszno ciowym rozstrzygni ciem mog o jednak przemawia
spadkodawczyni potwierdzi a tre
mog a bowiem pisa ), a tre

to,

e

takiego testamentu swoim odciskiem palca (nie
jej woli potwierdzili niezainteresowani w sprawie

m
Wy

wiadkowie (m.in. dwie piel gniarki).
3.3. Zastosowanie do protokolanta testamentu ustnego przepisów o wiadkach
testamentu – stanowisko w asne

iar

Protokolant testamentu wyst puje w ksi dze czwartej kodeksu cywilnego w trzech
przypadkach - testamentu notarialnego, alograficznego i ustnego. Pomini te zostan
w tym miejscu zagadnienia testamentu na statku morskim i powietrznym oraz

uS

testamentu wojskowego z racji ich niezwykle rzadkiego zastosowania w praktyce.
Dwa z nich to testamenty zwyk e. Testamentem szczególnym w tej grupie jest
tylko testament ustny. Nie jest trafne wyró nienie tego co M. Niedo pia nazywa
„modelem po rednim”227, czyli stosowanie przepisów o

wiadkach testamentu do

pra

protokolanta tylko przy testamencie ustnym, z wy czeniem testamentów
notarialnego i alograficznego. W doktrynie przed M. Niedo pia em nikt takiej
koncepcji nie wysun , zapewne tak e z tej racji,

e od czasu uchwa y S du

wie

Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP 87/69228, a

do uchwa y S du

226

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 42/13.

227

wo

dli

«osoba trzecia» u yte w art. 952 § 2 k.c. nie obejmuje osób zainteresowanych tre ci rozrz dze
spadkodawcy, do których zaliczane s osoby wymienione w art. 957 § 1 k.c. z uwagi na podobie stwo
ich sytuacji z sytuacj
wiadka testamentu ustnego. Do ich grona nale
osoby, dla których
przewidziana zosta a w testamencie jakakolwiek korzy , jej ma onek, krewny lub powinowaty
pierwszego i drugiego stopnia oraz pozostaj ce z ni w stosunku przysposobienia. Tak te
postanowienie S du Najwy szego z 12 stycznia 2005 r., I CK 449/04, niepublikowane, LEX nr 194127
oraz postanowienie S du Najwy szego z 15 grudnia 2005 r., II CSK 8/05, niepublikowane, LEX nr
604125.

M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III
CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 126-127.
228

Uchwa a S du Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP 87/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 106.
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Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89229 zainteresowanie t problematyk

polega o prawie wy cznie na odpowiednim odwo aniu si

orzecze

oraz przytoczeniu jego tezy uznaj c j

do pierwszego z tych

za oczywist

i nie podlegaj

tyt

dyskusji230.

W omawianym zakresie nale y zdecydowanie podzieli

ut

w

orzecznictwie

kierunków

wyk adni.

Nie

mo na

drug

z prezentowanych

przyj

,

e

„koncepcja

rygorystyczna” opiera si tylko i wy cznie na wyk adni funkcjonalnej231. Przemawia

m
Wy

za ni , tak e wyk adnia literalna. Opiera si ona przede wszystkim na potocznym
oraz kodeksowym rozumieniu wyra enia „osoba trzecia”. Na podstawie s ownika
zyka polskiego nie da si bowiem jednoznacznie rozstrzygn

tej kwestii. Zreszt

obie strony sporu si ga y do rozumienia tego sformu owania, jakie zawarte jest
w ró nych s ownikach j zyka polskiego232. Na potrzeby dalszych rozwa

przyj

mo na definicj , zgodnie z któr osoba trzecia, to „cz owiek nie zainteresowany

argumenty.

iar

bezpo rednio dan

spraw ”233. Za tak

wyk adni

przemawiaj

nast puj ce

uS

Po pierwsze, potoczne rozumienie tego zwrotu przemawia za przyj ciem, e osoba
trzecia jest to: „osoba nie zainteresowana czym
w czym

si

z tym,

e z kontekstu j zykowego

pra

229

udzia u”234. Nie mo na zgodzi

bezpo rednio”, „nie bior ca

Uchwa a S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89, OSNCP 1990, nr 2, poz. 31 z glos
krytyczn L.
ylewskiego, Nowe Prawo 1991, nr 1-3, s. 167-172 oraz krytycznymi uwagami
E. Skowro skiej w artykule: Przegl d orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989-1990),
Przegl d S dowy 1992, nr 9, s. 44-45.
230

wie

Interesuj ce jest zwrócenie uwagi na fakt, e wi kszo z pisz cych na ten temat autorów nie
zamieszcza o nawet do tego orzeczenia komentarza por: J. Gwiazdomorski Prawo spadkowe
w zarysie, (zaktualizowa A. M czy ski), Warszawa 1990, s. 115 przypis 52; F. B ahuta, [w:] Kodeks
cywilny – komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1879, S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom
IV. Prawo spadkowe red. J. St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 205, przypis 54.

dli

231
Tak zw aszcza M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23
listopada 2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 128 oraz uchwa a S du Najwy szego
z 10 stycznia 1991 r., III CZP 74/90, OSP 1991, nr 9, poz. 222, s. 430.
232

233

wo

Zob. uchwa sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, OSNC
2002, 7-8, poz. 84, s. 8- 9 oraz M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego
z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 128.
ownik j zyka polskiego. Tom II, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 553.

234
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ci

Jak przyj to w postanowieniu S du Najwy szego z 12 stycznia 2005 r., I CK 449/04,
niepublikowane, LEX nr 194127: „U yte w przepisie art. 952 § 2 k.c. poj cie «osoba trzecia» powinno
by rozumiane jako «osoba niezainteresowana», «postronna». Oznacza to, e spisa ustne
wiadczenie spadkodawcy zawieraj ce jego ostatni wol mo e osoba niezainteresowana tre ci
dokonanego przeze
rozrz dzenia. Z grona osób, które czynno ci tej mog dokona ,
wyeliminowane wi c - jako osoby zainteresowane - s zarówno osoby, które same uzyskuj ze

Ins

wypowiedzi wynika tylko jedna interpretacja, mówi ca, i jest to ka da osoba inna ni
wiadek. Je li by tak by o, nie pojawi by si przecie problem z interpretacj tego

sformu owania w orzecznictwie S du Najwy szego oraz s dów ni szych instancji.

tyt

Ponadto nale y zauwa

,

e w takim wypadku ustawodawca pos

by si

sformu owaniem „inna osoba”, jakie by o zawarte w art. 82 Dekretu o prawie
spadkowym235. Nie mo na przyj

ut

,

e nie nast pi a w tej kwestii

adna zmiana

merytoryczna w porównaniu z Dekretem o prawie spadkowym. Kwesti sporn mo e
by to, czy u yte w art. 952 § 2 k.c. sformu owanie podyktowane by o jedynie ch ci

m
Wy

ujednolicenia s ownictwa ksi gi czwartej kodeksu cywilnego z pozosta ymi ksi gami
Kodeksu cywilnego. Interesuj ce jest bowiem w tym kontek cie zestawienie art. 952
§ 2 k.c. z innymi przepisami kodeksu cywilnego, w których u ywane jest
sformu owanie „osoba trzecia”. To sformu owanie oznacza m.in. osob nie bior
udzia u w danej czynno ci prawnej (np. art. 83 § 2 k.c., art. 307 § 1 k.c.), osob

iar

na rzecz, której zostaje zawarta umowa (art. 391 k.c., 808 § 1 k.c.), osob , która
nie ro ci sobie danego prawa (art. 1027 k.c.). Takie zestawienie nie jest oczywi cie
adnym argumentem decyduj cym, ale pokazuje w jak wielu znaczeniach termin ten

trzeciej”, jakie przyj

mo e za racjonalnym rozumieniem poj cia „osoby

uS

jest u ywany i przemawia

S d Najwy szy w uchwale sk adu siedmiu s dziów z 23

listopada 2001 r., III CZP 54/01236.
wi c,

e mo na ponadto przyj

, i

tak e wyk adnia historyczna

pra

Wydaje si

przemawia bardziej za stanowiskiem rygorystycznym. Tym bardziej, e prezentowa
J. Gwiazdomorski237, który by jednym z koreferentów ksi gi czwartej kodeksu
cywilnego. Jak trafnie zauwa

te S. Wójcik, przepisy kodeksu cywilnego z agodzi y

wie

spadku jak kolwiek korzy
(jako powo ane do dziedziczenia, zapisobiercy, beneficjariusze
polecenia), jak i osoby, których najbli si tak korzy otrzymuj ”.
235

wo

dli

Dekret z dnia 8 pa dziernika 1946 r. – Prawo Spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328, ze zm.) stanowi :
„[...] spadkodawca mo e sporz dzi testament ustny przez podanie swej woli do wiadomo ci trzech
równocze nie obecnych wiadków. Wola ta powinna by , skoro tylko stanie si to mo liwe, przez
jednego ze wiadków lub inn osob spisana z podaniem daty sporz dzenia testamentu i daty
spisania jego tre ci, a nast pnie pismo to winno by co najmniej przez dwóch wiadków podpisane;
jednak e niezachowanie obowi zku natychmiastowego spisania woli spadkodawcy lub podpisania
pisma przez wiadków nie poci ga za sob niewa no ci testamentu, spisanego i podpisanego
pó niej.”.
236

Uchwa a sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, OSNC 2002,
7-8, poz. 84 z glos krytyczn M. Niedo pia a, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 126-130 oraz glos
aprobuj
W. Borysiaka, Przegl d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2005, nr 2, s. 117-127.
237

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, (zaktualizowa A. M czy ski), Warszawa 1990,
s. 115.
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przes anki sporz dzenia wszystkich testamentów w porównaniu do Dekretu o prawie

spadkowym oprócz w

nie przepisów o testamencie ustnym238.

tyt

Podkre li

te

nale y,

e za wyk adni

obiektywn

mo e przemawia

systemowa. Przepisy dotycz ce testamentu ustnego znajduj

si

wyk adnia

w oddziale 2

(Testamenty szczególne), rozdzia u II (Forma testamentu), ksi gi IV (spadki)

ut

Kodeksu cywilnego. Dosy powszechnie przyjmuje si , e przepisy te (a zw aszcza
te, które dotycz testamentu ustnego) z racji tego, i s przepisami bezwzgl dnie
cymi (ius cogens), powinny by interpretowane rygorystycznie, je eli nie stoi to

m
Wy

wi

w sprzeczno ci ze zdrowym rozs dkiem i zasadami s uszno ci239.
Kwesti dyskusyjn jest to, czy za interpretacj „liberaln ” mo e przemawia teoria
woli maj ca zastosowanie przy wyk adni testamentu i wynikaj ca z niej zasada
yczliwej interpretacji testamentu (benigna interpretandi wynikaj ca z art. 948 § 2

i nada im rozs dn tre

iar

k.c.) nakazuj ca w razie w tpliwo ci stara si utrzyma jego postanowienia w mocy
(zasada interpretatio in favorem testamenti). Sporna jest

bowiem kwestia - która by a ju

zaznaczana powy ej – czy zasada ta ma

uS

zastosowanie tylko co do tre ci testamentu, czy tak e do wyk adni przepisów o jego
formie240. Przy przyj ciu pierwszej z wy ej wymienionych koncepcji, któr
niniejszego badania zdecydowanie popiera – mog oby to przemawia

autor

w jeszcze

pra

silniejszym zakresie za wyk adni rygorystyczn .

Za przyj ciem liberalnej wyk adni poj cia „osoba trzecia” nie przemawia te
wyk adnia celowo ciowa oraz wzgl dy etyczne i spo eczne. Po pierwsze, roli

mo emy ograniczy

testamentu ustnego nie

wie

protokolanta przy sporz dzania pisma stwierdzaj cego tre

jedynie do funkcji technicznej. Wynika to st d,

238

e tre

S. Wójcik, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN 970/00,
OSP 2001, nr 11, poz. 161, s. 552.

dli

239

wo

Taki pogl d wyra
zw aszcza we wszystkich swoich artyku ach i glosach J. Gwiazdomorski. Por.
tak e S. Wójcik [w:] System Prawa Cywilnego. Prawo spadkowe, t. IV, red. J. St. Pi towski,
Ossolineum 1986, s. 191-192 oraz E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa
2004, s. 60-63.
240

Z literatury i orzecznictwa na ten zob. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie,
(zaktualizowane przez A. M czy skiego), Warszawa 1990, s. 102-104; M. Pazdan, [w:] Kodeks
cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do
art. 952, nb 22-23, s. 856-857 oraz S. Wójcik [w:] System Prawa Cywilnego. Prawo spadkowe, t. IV,
red. J. St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 218-219. S d Najwy szy w postanowieniu z 16 grudnia
1997 r. III CKN 310/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 115, wyra nie stwierdzi , e: „Interpretacja
testamentu mo e dotyczy tylko jego tre ci, i to pod warunkiem, e testament jest wa ny.”
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Ins

testamentu ustnego mo e by stwierdzona na dwa sposoby (przez spisanie pisma

przez wiadków lub osob

trzeci

oraz na podstawie zgodnych zezna

wiadków

przed s dem - art. 952 § 2 i 3 k.c.241), a ka dy z tych sposobów stwierdzenia jest

tyt

jednakowo wa ny. Ponadto spisanie o wiadczenia woli mo e nast pi

tak e po

mierci testatora242. Tak wi c pismo, które zawiera spisanie tre ci o wiadczenia woli

ut

spadkobiercy przez protokolanta, jest równowa ne z zeznaniami z
wiadków testamentu przed s dem. Rol

onymi przez

wiadka jest tylko wys uchanie

i skontrolowanie tre ci testamentu. Natomiast funkcja protokolanta, mo e by

m
Wy

traktowana wy cznie jako funkcja dokumentacyjna i nie mo e by porównywana do
funkcji

wiadka, który ma potwierdzi ,

okre lonej tre ci243. Zwróci

e zosta o z

one o wiadczenie woli

w tym kontek cie nale y uwag

na to, e ustawowe

zezwolenie na spisanie protoko u testamentu przez osob

trzeci , dopuszcza

równie spisanie go samodzielnie przez t osob w oparciu o posiadan przez
wiedz , a nie wy cznie mechaniczne spisanie protoko u pod dyktando

iar

ni

wiadków244. Dodatkowo podnosi si , e nie jest konieczne, aby osoba trzecia
by a obecna przy sk adaniu o wiadczenia woli przez spadkodawc . Nie mo na

biern

uS

wi c zgodzi si z tym, e protokolant w odró nieniu od wiadka pe ni tylko funkcj
i techniczn . Gdyby bowiem spisanie tre ci protoko u przez osob

polega o wy cznie na mechanicznym (pod dyktando wszystkich

trzeci

wiadków)

odtworzeniu s ów testatora, problem bezstronnego wykonania tej czynno ci nie

prawniczym mo e mie

245

pra

móg by w ogóle powsta

. Je li protokolant jest osob

o wykszta ceniu

wi kszy wp yw na uformowanie tre ci postanowie

spadkobiercy ni pozostali wiadkowie

cznie. Je li jest on osob lepiej znaj

wie

prawo ni spadkodawca oraz wiadkowie mo e dokona nawet drobnych korekt
niwecz cych poszczególne postanowienia testamentu lub ca y testament.
241

Por. uwagi dalej w punkcie 5.

242

dli

Por. uchwa 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9,
poz. 154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
Krytycznie odnosi si do rozwi zania przyj tego przez S d Najwy szy J. St. Pi towski, Prawo
spadkowe. Zarys wyk adu, Warszawa 2003 (zaktualizowa B. Kordasiewicz), s.111-112.
243

244

wo

Wystarczy jednak, aby cho jeden ze wiadków z
przed s dem fa szywe zeznania co do
ostatniej woli spadkodawcy, aby spowodowa niewa no testamentu – por. J. Gwiazdomorski, Glosa
do postanowienia S du Najwy szego z 6 marca 1975 r., III CRN 450/74, OSPiKA 1976, nr 7-8, poz.
146, s. 337.
B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 74.

245

B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 74,
przypis 62.
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Ins

Interesuj ce w tym zakresie mo e by wskazanie – opisywanej ju powy ej z innego

punktu widzenia – sprawy przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns

437/12246. W sytuacji tej spadkodawca b

tyt

co mniej wi cej by chcia uczyni
i so tysa, a na bie

c sparali owany mówi w asnymi s owami

ze swoim maj tkiem wobec trzech

wiadków

co spisywa to na komputerze syn ustanowionej w tym

ut

testamencie spadkobierczyni. Nast pnie tre
pomi dzy protokolantem,

sformu owa

wiadkami, spadkodawczyni

by a uzgadniania

oraz spadkodawc , co do

brzmienia postanowie . S d stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu

m
Wy

w formie ustnej, cho sytuacja taka mog a stwarza w tpliwo ci co do rzeczywistego
wp ywu osób trzecich na tre

woli testatora.

Podkre li trzeba, e zagro enie tym, e protokolant nie b dzie bezstronny, nie jest
zreszt

tylko teoretyczne247. Wynika to tak e wprost z prowadzonych bada

aktowych, na podstawie których mo na wskaza ,

e protokolantem w kilku

iar

wypadkach by y osoby, które mia y osobisty interes co do ewentualnej tre ci
testamentu. Przyk adowo by a to
248

, konkubina maj ca by

uS

spadkobierczyni

ona spadkodawcy, b
jedyn

ca jego jedyn

spadkobierczyni

oraz jej

siostra249, a tak e ona jedynego spadkobiercy250. Niektóre z opisywanych sytuacji
zostan

przedstawione

opracowania.

w sposób

bardziej

szczegó owy

w cz

ci

szóstej

pra

Z orzecznictwa S du Najwy szego wynika te , e w praktyce zdarzaj si sytuacje,
w których podczas sporz dzania pisma stwierdzaj cego tre
jakie

postanowienie testatora zostanie zgubione (np. przy zapisie na rzecz

wie

246

testamentu ustnego

Sprawa przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns 437/12.

247

dli

Na marginesie bada , które obj y jedynie lata 2010-2014, mo na te zauwa , e gdyby
zagro enie, e ingerencja protokolanta w tre testamentu by o jedynie teoretyczne, nie pojawi yby si
zapewne problemy, które sta y si powodem rozbie no ci w orzecznictwie samego S du
Najwy szego, zw aszcza w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku. W tym kontek cie mo na wi c
zasadnie broni tezy, e je eli w tpliwo ci co do mo liwo ci spisywania tre ci testamentu przez
protokolanta istniej , to zapewne by y one uzasadnione nierzetelnym spisywaniem pism
stwierdzaj cych tre testamentu ustnego.
248

249

Sprawa przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 205/11.

250

Sprawa przed S dem Rejonowym w Ja le o sygn. I Ns 175/08.
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wo

Sprawa przed S dem Rejonowym w Tarnowie o sygn. X Ns 359/11; sprawa przed S dem
Rejonowym w Gorlicach o sygn. I Ns 223/12. Podobnie by o w sprawie przed S dem Rejonowym
w Bochni o sygn. I Ns 754/11, w której do ustalenia tego, kto by rzeczywistym protokolantem
testamentu konieczne by y dwa badania grafologiczne, gdy rzekomy spadkobierca (osoba, która
rzeczywi cie sporz dzi a protokó ) i jego ona twierdzili, ze protokolantem by a osoba trzecia.

Ins

zapisobiercy kilku rzeczy nie zostanie w protokole wymieniona jedna z nich251) lub

zmienione, a nawet zostanie do protoko u dodane co , czego nie by o

w o wiadczeniu woli spadkodawcy. Ponadto za analogicznym stosowaniem do

tyt

protokolanta przepisów o

wiadkach testamentu mo e przemawia

to,

e cz sto

wiadka od osoby protokolanta252.

w praktyce trudno jest odró ni osob

ut

Podstawowym argumentem natury funkcjonalnej, jaki przewa a za przyj ciem
„wyk adni

rygorystycznej”,

jest
enie,

m
Wy

testamentu ustnego. Za
odczytuj tre

kwestia

kontroli

sporz dzonego

e spadkodawca oraz

protoko u

wiadkowie wspólnie

testamentu ustnego jest zreszt cz sto kontrfaktyczne.

Jak s usznie zauwa a M. Niedo pia 253, wspólnego odczytania przez spadkodawc
i

wiadków tre ci sporz dzonego protoko u nie przewiduje wprost ustawa jako

jednej z przes anek wa no ci testamentu ustnego. Przewiduje to natomiast

iar

wyra nie testament allograficzny (art. 951 § 2 k.c.). Wed ug M. Niedo pia a,
cego zwolennikiem wyk adni liberalnej, z „ogólnych zasad prawa” wynika,
przed podpisaniem dokumentu prawnego spadkodawca oraz

z jego tre ci

uS

przeczyta tre

e

wiadkowie powinni

sporz dzonego pisma, co jest równoznaczne z zapoznaniem si

254

. Takie „ogólne zasady prawa”, nie s

jednak nigdzie w kodeksie

cywilnym ani akcie pozaustawowym sformu owane. W prawie polskim nie ma nigdzie
Nie ma te

pra

obowi zku przeczytania przez wiadków tre ci testamentu przed jego podpisaniem.
adnej sankcji zwi zanej z niedope nieniem tego obowi zku. Badanie

aktowe przedstawione w cz
osób, maj cych by

ci szóstej opracowania dostarcza kilka przyk adów

wiadkami testamentu, które dokument ten podpisa y nie

wie

zapoznaj c si z jego tre ci .

Za „wyk adni liberaln ” nie przemawia obowi zek podpisania protoko u testamentu
ustnego przez spadkodawc

i dwóch

wiadków.

enia ustawodawcy, maj stwierdzi , e

dli

Podpisuj c ten protokó osoby, w my l za

wiadków albo wszystkich

wo

251
Por stan faktyczny, jaki sta si podstaw wyroku SN z 15 marca 1963 r., III CR 131/62, OSPiKA
1964, nr 5, poz. 94.
252
Zob. S. Wójcik, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V CKN
970/00, OSP 2001, nr 11, poz. 161, s. 551.
253

M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III
CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 128.
254

Ibidem.
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Ins

to, co jest w nim zapisane, jest zgodne z prawd . Nie wynika z tego automatycznie

usuni cie zagro enia zmiany tre ci protoko u przez osob

trzeci . Trafnie

podnosi si , e testament ustny cz sto sporz dzany jest w okresie ci

kiej choroby

tyt

spadkodawcy, kiedy to zamieszczenie przez niego podpisu nie jest równoznaczne
z fizyczn mo liwo ci

odczytania przez niego pisma255. Mo liwe jest ponadto
testamentu ustnego tak e po

ut

spisanie pisma stwierdzaj cego tre

spadkodawcy. Na marginesie nale y zwróci

uwag

mierci

na podnoszony w doktrynie

w tym kontek cie argument, e powszechny jest w Polsce – zw aszcza zapewne

m
Wy

w wypadku osób starszych – nawyk podpisywania pisma bez zaznajamiania si
z jego tre ci

256

.

Nale y wyra nie te

wskaza ,

rygorystycznej” zawsze w ca

e sporz dzony testament nie jest przy „wyk adni

ci bezskuteczny257, je li spisze go jedna z osób, które

wy czone od pe nienia roli wiadka258. Testament ustny jest tylko w tej cz

iar

bezskuteczny, w której osoba nie mog ca by
otrzymuje na mocy testamentu korzy

wiadkiem lub osoba jej najbli sza,

ze spadku, chyba e liczba wiadków

uS

spadnie poni ej trzech (por. uwagi powy ej). Niewa ne staj
postanowienia testamentu, które przynosz korzy
najbli szej, chyba

ci

si

tylko te

protokolantowi lub osobie jemu

e z tre ci testamentu lub okoliczno ci wynika,

e bez tego

postanowienia spadkodawca nie sporz dzi by testamentu danej tre ci. Stanowi o tym

pra

wyra nie art. 957 § 2 k.c. Stosowanie art. 957 § 2 k.c. jest przecie konsekwencj
stosowania art. 957 § 1 k.c.. Oba paragrafy s ze sob funkcjonalnie z czone i nie
jest mo liwe rozbicie tego przepisu w ten sposób, aby stosowa § 2 bez stosowania
§ 1.

wie

255

dli

Zob. uzasadnienie przywo ywanej uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II
CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9, poz. 154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo
i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
256

wo

Zob. Z. Radwa ski, [w:] System prawa prywatnego. Tom 2. Cz
ogólna, red. Z. Radwa ski,
Warszawa 2008, s. 397. W orzecznictwie pojawia si wiele przyk adów osób, których problemy
wynikaj
st d, e podpisa y dokument, z którego tre ci
si
nie zapozna y (zw aszcza
w stosunkach konsumenckich). Przyjmuje si , e je li kto podpisuje taki dokument nie zaznajamiaj c
si z jego tre ci , akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i nie mo e by mowy o b dzie.
257

Co do zakresu oraz stosunku poj
bezskuteczno ci i niewa no ci testamentu zob. za wielu
E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 202-205.
258

Odmiennie M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada
2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 129.

ci
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Ins

Za wyk adni

dowodzi

liberaln

nie przemawia fakt,

w dowolny sposób, za pomoc

przemawia za tym te

to,

e tre

testamentu ustnego mo na

wszelkich

rodków dowodowych. Nie

e pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego jest

tyt

dokumentem prywatnym i nie korzysta z domniemania prawdziwo ci w zakresie
tre ci. Przepisy o formie testamentu s

tre

swobod

ut

najwi ksz

po pierwsze po to, aby zapewni

jak

testowania spadkodawcy, ale po drugie tak e po to, aby

tego testamentu w sposób jak najpe niejszy urzeczywistnia a jego

rzeczywist

wol . Odtwarza si

j

ju

po

mierci testatora, w zwi zku z tym

m
Wy

trudno ci w jej dowiedzeniu niepomiernie wzrastaj . Rozwianiu w tpliwo ci z tym
zwi zanych przeciwstawi

si

ma w zamy le ustawodawcy „rygorystyczna”

interpretacja przepisów o formie testamentu. Ma by ona jednym z instrumentów
odtwarzania ostatniej woli spadkodawcy. W
prawnych, które maj chroni tre

protoko u testamentu ustnego (a tym samym

ostatniej woli testatora) przed zniekszta ceniem, jest przyj ta w orzecznictwie

iar

tre

nie jednym z tych instrumentów

wyk adnia przepisów prawa spadkowego odnosz ca si do protokolanta testamentu.
Je li protokolant uzyskiwa by w testamencie ustnym korzy

w tpliwo ci, co do jego bezstronno ci, obiektywizmu oraz rzeczywistego

wp ywu jaki mia na tre
zagro enie,

uS

si

maj tkow , pojawia yby

protoko u testamentu ustnego. Pojawia si tym samym

e wola spadkodawcy nie zostanie zrealizowana najpe niej oraz bez

tpliwo ci ze strony osób postronnych. Na poparcie tej tezy poda mo na zreszt

pra

ratio legis przepisów o wy czeniu wiadków testamentu. Nie stanowi one przecie ,
e osoby, które uzyska y w testamencie korzy

maj tkow , a by y wiadkiem jego

sporz dzenia, zawsze dokona y fa szerstwa jego tre ci. Ustawodawca stwierdza

woli spadkodawcy, aby nale

wie

jedynie, e jest na tyle wysokie prawdopodobie stwo mo liwego zniekszta cenia
o wykluczy te osoby z grona wiadków testamentu.

W tym kontek cie nale y zwróci uwag na fakt, czy trafne jest wyró nianie „modelu

protokolanta

tylko

przy

testamencie

ustnym,

z

dli

po redniego”, czyli analogiczne stosowanie przepisów o wiadku testamentowym do
wy czeniem

testamentów

notarialnego i allograficznego. Nawet, gdyby je wyró nia , trudno powiedzie o nim,

wo

e jest ono wewn trznie sprzeczne259. Nie jest tak, poniewa mi dzy testamentami

259

Odmiennie jednak M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23
listopada 2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 129.
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Ins

allograficznym i notarialnym, a testamentem ustnym oraz sformu owaniami

przepisów, które ich dotycz , zachodz bardzo istotne ró nice.

tyt

Taka dwoisto

wynika (jak s usznie zauwa

S d Najwy szy w uchwale sk adu

siedmiu s dziów z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01260) z porównania wyk adni
literalnej art. 951 § 2 k.c. z 952 § 2 k.c. (wyk adnia sformu owania „spisuje si ”

ut

zawartego w art. 951 § 2 k.c.). Protokolanci przy tych e testamentach, na
podobie stwo wiadków przy testamencie allograficznym i notarialnym, mog

by

m
Wy

nazwani „protokolantami kwalifikowanymi”. Protokolantami tymi s zwykle osoby
urz dowe. Mog

one dodatkowo by

wy czone od bycia

wiadkiem z mocy

odr bnych przepisów. Przyk adowo kwestie zwi zane ze sporz dzeniem testamentu
przez notariusza reguluj odr bne przepisy zawarte w art. 84 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. – Prawo o notariacie261 i jest to wy czenie uj te szerzej ni

wy czenie

wiadka zawarte w prawie spadkowym w art. 957 k.c.262. W doktrynie przyjmuje si ,

iar

e wy czenie to jest przez analogi stosowane do funkcjonariusza sporz dzaj cego
testament allograficzny263.

uS

Po drugie, zupe nie inaczej wygl da rzeczywista kontrola spisanego protoko u
wiadczenia ostatniej woli spadkodawcy. Nale y zauwa
dotycz ca

protokolantów

notarialnego

lub

, i do tej pory kwestia

allograficznego

pojawi a

si

pra

w orzecznictwie S du Najwy szego tylko raz – w uchwale S du Najwy szego z 27
listopada 1969 r., III CZP 76/69264. Wyró nianie wi c takiego „modelu po redniego”
jest zbyteczne.

wie

260
Uchwa a sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01, OSNC 2002,
7-8, poz. 84 z glos krytyczn M. Niedo pia a, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 126-130 oraz glos
aprobuj
W. Borysiaka, Przegl d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2005, nr 2, s. 117-127.
261

dli

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 369,
ze zm.
262

wo

Zgodnie z tym przepisem notariuszowi nie wolno dokonywa czynno ci notarialnych, które dotycz :
(1) samego notariusza; (2) jego ma onka; (3) krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej
bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia w cznie; (4)
osób zwi zanych z notariuszem z tytu u przysposobienia, opieki, kurateli lub b
cych w bliskim z nim
stosunku. Ograniczenia takie trwaj tak e po ustaniu ma
stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
263
B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 66-69
oraz J. Gwiazdomorski Prawo spadkowe w zarysie, (zaktualizowa A. M czy ski), Warszawa 1990,
s. 110.
264

70

ci

Uchwa a S du Najwy szego z 27 listopada 1969 r., III CZP 76/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 104.
W uzasadnieniu uchwa y podniesiono, e tre testamentu allograficznego mo e spisa osoba nie

Ins

Przy przyj ciu restryktywnej wyk adni nie trzeba te

bada

za ka dym razem

obiektywizmu osoby, która by a protokolantem testamentu. B dzie to potrzebne

wy cznie wtedy, kiedy przed s dem podniesione zostan w tpliwo ci, co do jej

tyt

bezstronno ci np.: w
spadkobierca

nie w wypadku, kiedy protokó

ustanowiony

w

tym

testamencie265.

W

sporz dzi

jedyny

orzecznictwie

S du

ut

Najwy szego wskazuje si zreszt na wypadki, w których s dy badaj ce spraw nie
potrafi y ustali

w ogóle, jaka osoba spisa a tre

potrafi y ustali , jak i kiedy zagin

testamentu ustnego266 lub nie

protokó testamentu ustnego sporz dzonego

m
Wy

przed 10 laty267. Dla przyk adu mo na te poda , e w jednej ze spraw obj tych
badaniem aktowym s d nawet nie ustala , kto sporz dzi pismo stwierdzaj ce tre
testamentu ustnego, cho mog o wydawa si , e pochodzi ono od spadkobiercy268.

dli

wie

pra

uS

iar
wymieniona w art. 951 k.c., w tym tak e osoba, dla której w testamencie zosta a przewidziana korzy
maj tkowa.
265
Odmiennie jednak M. Niedo pia , Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 23
listopada 2001 r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9, s. 129-130.

wo

266

Zob. stan faktyczny postanowienia S du Najwy szego z 13 maja 1999 r., III CKN 23/98, OSP
1999, nr 12, poz. 221. Zob. te stan faktyczny postanowienia S du Najwy szego z 16 grudnia 1997 r.
III CKN 310/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 115.
267

Zob. stan faktyczny postanowienia S du Najwy szego z 6 marca 1975 r., III CRN 450/74, OSPiKA
1976, nr 7-8, poz. 146 z glos J. Gwiazdomorskiego tam e.

268

Sprawa przed S dem Rejonowym w

cucie o sygn. I Ns 372/13.

ci
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Ins

V. Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego

tyt

1. Uwagi ogólne

ut

Truizmem jest stwierdzenie, e skutki prawne mo e wywrze tylko taki testament
ustny, którego tre

zosta a stwierdzona w sposób przewidziany w art. 952 § 2 k.c.

lub art. 952 § 3 k.c. Testament ustny, którego tre
pozostanie

bowiem

m
Wy

stwierdzona,

wprawdzie

bezskutecznym269. Ustawodawca przewiduje, e tre

nie zosta a prawid owo

testamentem

wa nym,

ale

testamentu ustnego mo e by

stwierdzona na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przez spisanie pisma przez
wiadków lub osob

trzeci

(art. 952 § 2 k.c.). Drugim z nich jest stwierdzenie

tre ci testamentu ustnego na podstawie zgodnych zezna

wiadków z

onych

przed s dem (art. 952 § 3 k.c.). Ka dy z tych sposobów stwierdzenia tre ci

iar

testamentu jest jednakowo wa ny270.

uS

2. Pisemne (prywatne) stwierdzenie tre ci testamentu ustnego

Pierwszy sposób stwierdzenia tre ci sporz dzonego przez spadkodawc testamentu
ustnego okre lany b dzie w dalszych rozwa aniach, jako pisemny (prywatny).

pra

W my l art. 952 § 2 k.c., tre

testamentu ustnego mo e by bowiem stwierdzona

w ten sposób,

wiadków albo osoba trzecia spisze o wiadczenie

e jeden ze

spadkodawcy przed up ywem roku od jego z

enia. W pi mie powinno by

wie

podane miejsce i data ustnego o wiadczenia woli spadkodawcy oraz miejsce
i data sporz dzenia pisma.

Pismo to powinni podpisa albo spadkodawca i (co najmniej) dwaj wiadkowie, albo
wiadkowie. Wówczas zwrot „wszyscy

wiadkowie” obejmuje tak e

wo

dli

wszyscy

269

J. Gwiazdomorski Prawo spadkowe w zarysie, (zaktualizowa A. M czy ski), Warszawa 1990,
s. 118; S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski,
Ossolineum 1986, s. 207; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 18, s. 856.
270

Szeroko opisuje to zagadnienie: A. Ga akan-Halicka, Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego,
Monitor Prawniczy 2004, nr 16, s. 739-745.

ci
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Ins

sytuacj , gdy wiadków by o wi cej ni trzech271. Podzieli nale y przy tym pogl d

wyra any w orzecznictwie,

e dla skuteczno ci pisma utrwalaj cego tre

testamentu ustnego nie jest konieczny podpis osoby uczestnicz cej w akcie

tyt

testowania, która - zgodnie z art. 956 i 957 § 1 k.c. - nie mo e by
sporz dzaniu testamentu272. Dokument stwierdzaj cy tre

wiadkiem przy

testamentu ustnego

ut

powinien by ka dorazowo podpisany. Podpisy spadkodawcy i wiadków powinny
zawiera co najmniej nazwisko osoby podpisuj cej273.

zarówno za

m
Wy

W orzecznictwie przyj to pogl d,

e spisanie o wiadczenia woli mo e nast pi

ycia testatora, jak i po jego

przedmiotem uwag krytycznych w dalszej cz

mierci274, co b dzie jeszcze

ci opracowania.

W doktrynie podkre la si , e testament mo e by spisany w innym j zyku ni j zyk,
w którym spadkodawca o wiadczy swoj wol , byle tylko by to

zyk znany osobie

iar

spisuj cej testament, wiadkom i spadkodawcy (gdy spisanie nast puje za jego
ycia)275.

powinno

oznaczenie

osoby

spadkodawcy

oraz

testamentu
wiadków

pra

271

zawiera

uS

Zgodnie z wyra nym brzmieniem art. 952 § 2 k.c. pismo utrwalaj ce tre

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 19, s. 856.
272

wie

Tak uchwa a S du Najwy szego z 26 kwietnia 2002 r., III CZP 22/02, OSNC 2003, nr 2, poz. 19.
W stanie faktycznym uchwa y w akcie sporz dzenia testamentu ustnego uczestniczy o 6 osób, przy
czym trzy z nich by y zdolne do pe nienia funkcji wiadka testamentu, natomiast pozosta e trzy nie
mog y pe ni funkcji wiadka ze wzgl du na wy czenie z art. 957 § 1 k.c. (spadkobierca
testamentowy i jego rodzice). S d Najwy szy uzna testament za wa ny i skuteczny poniewa istnia y
trzy osoby zdolne do pe nienia funkcji wiadków. Pozosta e trzy osoby by y bowiem uczestnikami aktu
testowania, ale protoko u testamentu ustnego nie podpisa y, jako niezdolne do pe nienia funkcji
wiadków. W doktrynie pogl d ten podziela np. E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV.
Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012, komentarz do art. 957, pkt 7.

dli

273

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 25, s. 857 oraz J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny –
komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 24.

wo

274
Por. uchwa 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9,
poz. 154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
Krytycznie odnosi si do rozwi zania przyj tego przez S d Najwy szy J. St. Pi towski, Prawo
spadkowe. Zarys wyk adu, Warszawa 2003 (zaktualizowa B. Kordasiewicz), s.111-112.
275
Tak uchwa a S du Najwy szego z 21 kwietnia 1972 r., III CZP 11/72, OSNCPiUS 1972, nr 10, poz.
174; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 24, s. 857; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz,
red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, Nb 12.

ci
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Ins

testamentu276. W doktrynie wskazuje si jednak, e tre

testamentu b dzie jednak

uznana za prawid owo stwierdzon mimo braku w pi mie oznacze osób, o których

mowa, je eli osoby te pismo prawid owo podpisa y277.

tyt

Pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego nie musi by odczytane przed jego

podpisaniem, zarówno w sytuacji, gdy sporz dzenie testamentu nast puje za ycia

ut

spadkodawcy i podpisuje si
sami

on pod testamentem, jak i w sytuacji, gdy czyni

wiadkowie (zarówno po

mierci spadkodawcy, jak i za jego

m
Wy

w sytuacji, gdy pod takim testamentem nie mo e si

to

ycia, ale

on podpisa ). Nie ulega

tpliwo ciom, e wskazane jest jednak, aby tekst pisma zosta odczytany, cho by
w tym celu, aby ka dy ze wiadków móg si z nim zapozna .
Do zachowania wymagania miejsca z

enia o wiadczenia i miejsca sporz dzenia

pisma wystarczy wskazanie miejscowo ci, w których zasz

ci te nast pi y278.

iar

Oznaczenie daty nast puje zazwyczaj przez wyra ne wskazanie dnia, miesi ca
i roku zdarze , w postaci daty sporz dzenia przez spadkodawc testamentu ustnego

uS

oraz daty sporz dzenia przez wiadków pisma stwierdzaj cego jego tre

. Mo liwe

jest tak e podanie tych informacji w sposób opisowy279. Brak wymaganych dat lub
ich niekompletno

sprawiaj , e nie b dzie mo liwe skuteczne stwierdzenie tre ci

testamentu ustnego. Nie budzi natomiast w tpliwo ci w doktrynie,

e mo na

pra

korygowa oczywiste pomy ki wiadków w okre leniu daty280.

276

wie

F. B ahuta, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1879; S. Wójcik, [w:]
System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 206;
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 26, s. 857.
277

E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa
2011, komentarz do art. 952, pkt 34; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 4501088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 26, s. 857.
278

wo

dli

Por. S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski,
Ossolineum 1986, s. 206; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta.
Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 952, pkt 29, s. 146-147; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny.
Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952,
nb 27, s. 857.
279

Por. uchwa S du Najwy szego z 28 listopada 1969 r., III CZP 87/69, OSNCP 1970, nr 6, poz.
106 z tez : „Wymaganiu podania na pi mie, stwierdzaj cym tre
testamentu ustnego, daty
wiadczenia spadkodawcy czyni zado nie tylko cyfrowe oznaczenie dnia miesi ca, lecz równie
okre lenie go w tym pi mie w sposób pozwalaj cy na nie budz ce w tpliwo ci ustalenie daty z enia
wiadczenia”.
280

74

ci

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 28, s. 857.

Ins
Tre

testamentu ustnego mo e by stwierdzana za pomoc pisma nawet wówczas,

gdy zosta o ono zniszczone lub zagin o. W orzecznictwie zagadnienie to

rozstrzygn a uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 listopada 1992 r., III CZP

tyt

120/92281, w której przyj to,

e w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku lub

w post powaniu o uchylenie albo zmian

stwierdzenia nabycia spadku (art. 679

ut

k.p.c.) dopuszczalne jest ustalenie tre ci pisma stwierdzaj cego tre

zaginionego

lub zniszczonego testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.) tak e po up ywie terminów
okre lonych w art. 952 § 2 i 3 k.c.

m
Wy

W badaniu nie odnotowano sytuacji, w której pismo stwierdzaj ce tre
ustnego zagin o, a nast pnie musia o zosta

odtworzone w toku post powania

w sprawie. Wypadek, w którym zagin o pismo stwierdzaj ce tre
alograficznego i s d przyj
powy ej.

testamentu

jego konwersj na testament ustny, zosta o opisane ju

iar

Nale y na koniec te zauwa
cho jeden ze wiadków, z

, podnoszony w doktrynie fakt, e wystarczy, aby

przed s dem fa szywe zeznania, co do ostatniej woli

uS

spadkodawcy lub powzi

testamentu

w tpliwo ci co do jego woli testowania (animus testandi),

aby spowodowa niewa no

testamentu282.

3. S dowe (publiczne) stwierdzenie tre ci testamentu ustnego

W my l art. 952 § 3 k.c. w wypadku, gdy tre
stwierdzona przez spisanie pisma przez

wie

pra

3.1. Uwagi ogólne

testamentu ustnego nie zosta a

wiadków testamentu lub osob

trzeci ,

mo na j w ci gu sze ciu miesi cy od dnia otwarcia spadku stwierdzi przez zgodne
wiadków z

one przed s dem. Je eli przes uchanie jednego ze

dli

zeznania

wo

281
Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 listopada 1992 r., III CZP 120/92, OSNC 1993, nr 3,
poz. 26 z aprobuj
glos M. Niedo pia a, Rejent 1994, nr 11, s. 91-98. Tak te wcze niej
postanowienie S du Najwy szego z 6 marca 1975 r., III CRN 450/74, OSPiKA 1976, nr 7-8, poz. 146
z krytyczn glos J. Gwiazdomorskiego tam e. Odmiennie natomiast uchwa a S du Najwy szego
z 14 listopada 1991 r., III CZP 113/91, OSP 1992, nr 6, poz. 128 z glos krytyczn E. Skowro skiej,
tam e.
282

Por. przyk ady jakie podaje J. Gwiazdomorski, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 6
marca 1975 r., III CRN 450/74, OSPiKA 1976, nr 7-8, poz. 146, s. 337.

ci
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Ins

wiadków nie jest mo liwe lub napotyka trudne do przezwyci

enia przeszkody, s d

mo e poprzesta na zgodnych zeznaniach dwóch wiadków.

tyt

W doktrynie i orzecznictwie podkre la si ,
podstawie zezna

e stwierdzenie tre ci testamentu na

wiadków (art. 952 § 3 k.c.) jest dopuszczalne przede wszystkim,

je eli nie zosta o sporz dzone pismo stwierdzaj ce tre

o wiadczenia woli

ut

spadkodawcy, o którym mowa w art. 952 § 2 k.c., albo sporz dzone pismo nie
testamentu283. W tym

ma walorów pisma skutecznie stwierdzaj cego tre

m
Wy

ostatnim zakresie w postanowieniu S du Najwy szego z 16 lipca 2003 r., V CKN
434/01284 uznano, e je eli pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego (art. 952 §

2 k.c.) nie odpowiada wymaganiom ustawy, ustalenie, jakie rozrz dzenie zawar
spadkodawca w swoim ustnym o wiadczeniu dopuszczalne jest wy cznie na
podstawie zgodnych zezna

wiadków (art. 952 § 3 k.c.).

iar

W orzecznictwie wyra ono tak e pogl d, w którym stwierdzono,

e „w razie

sporz dzenia prawid owego, to jest zgodnego z wymaganiami podanymi w art. 952 §
2 k.c., pisma, przes uchiwanie wiadków, przewidziane w art. 952 § 3 k.c. oraz w art.

uS

662 k.p.c., jest nie tylko zb dne, ale i niedopuszczalne”285.
Orzeczenie to jest niekiedy nieprawid owo rozumiane przez wnioskodawców, jako
wykluczaj ce ca kowicie badanie przez s d zezna

wiadków testamentu ustnego

pra

w sytuacji, w której wiadkowie ci sporz dzili ju wcze niej pismo stwierdzaj ce tre
takiego testamentu286. Wynika to z niezrozumienia przez procedury stwierdzenia
tre ci testamentu ustnego oraz zakresu dopuszczalnej w tym zakresie kognicji s du.

wie

283
Por. uchwa 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9,
poz. 154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
284

Postanowienie S du Najwy szego z 16 lipca 2003 r., V CKN 434/01, OSNC 2004, nr 10, poz. 158.

285

dli

Tak postanowienie S du Najwy szego z 8 kwietnia 1999 r., III CKN 190/98, OSNC 1999, nr 11,
poz. 190.
286

wo

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Bartoszycach o sygn. I Ns 155/11. Por. te np.
stanowisko wnioskodawczyni w apelacji w sprawie przed S dem Rejonowym dla odzi- ródmie cia
w odzi o sygn. V Ns 843/09. W sprawie tej od wydanego nast pnie postanowienia S du Okr gowego
w odzi z 28 kwietnia 2010 r., o sygn. III Ca 394/10 zosta a wniesiona przez wnioskodawczyni
skarga kasacyjna. Powo ywa a si ona na oczywist zasadno
skargi kasacyjnej, która mia aby
wynika z faktu, e s d przes ucha
wiadków „testamentu ustnego” na okoliczno
jego
sporz dzenia, do czego mia by by , w wietle brzmienia art. 662 k.p.c. w zw. z art. 952 § 2 k.c.,
nieuprawniony. Zgodnie ze stwierdzeniami wnioskodawczyni taki „testament ustny” zosta bowiem
„stwierdzony” na pi mie poprzez spisanie „o wiadczenia spadkodawczyni” przez wiadków po chwili
jej mierci w terminie zakre lonym w art. 952 § 2 k.c.

ci

76

Ins

Pogl d przyj ty w orzecznictwie, oznacza, e je eli tre

testamentu ustnego zosta a

stwierdzona w sposób okre lony w art. 952 § 2 k.c., to nie jest mo liwe stwierdzenie

lub uzupe nienie tej tre ci w sposób okre lony w § 3 art. 952 k.c., czyli poprzez

tyt

zgodne zeznania wiadków z

one przed s dem, nawet je eli nie up yn

ju termin

wskazany w tym przepisie. Nie oznacza to oczywi cie, e s d nie mo e bada faktu,

ut

e do sporz dzenia testamentu w formie ustnej rzeczywi cie dosz o. S d
rozpoznaj cy spraw

mo e bada

nie tylko to, czy spe nione by y przes anki

testamentu ustnego, a wi c czy dosz o do o wiadczenia woli spadkodawcy, czy

m
Wy

spadkodawca mia animus testandi, czy istnia a w momencie sk adania jego
wiadczenia obawa rych ej mierci, lecz w sposób oczywisty mo e tak e bada
spe nienie wymaga formalnych, od których uzale nione jest istnienie testamentu
w tej formie, a wi c okoliczno ci, czy np. wiadkowie byli obecni (i w jakiej liczbie)
w momencie sk adania o wiadczenia przez spadkodawc , czy mog

by

oni

iar

uznani za wiadków w rozumieniu art. 952 k.c. (np. czy byli jednocze nie obecni
w chwili sk adania o wiadczenia), czy nie byli wy czeni z mocy art. 956-957 k.c.
Przede wszystkim za

s d mo e bada , czy do o wiadczenia spadkodawcy
mo e

wiadkowie w zmowie z beneficjentem

„testamentu” spreparowali tre

„testamentu ustnego” ju po mierci spadkodawcy

uS

rzeczywi cie dosz o, czy te

i na podstawie tak spreparowanego „testamentu ustnego” dochodz
nabycia po nim spadku.
pogl d

wypada

uzna

pra

Powy szy

za

ugruntowany

w

stwierdzenia

orzecznictwie

S du

Najwy szego. Przyk adowo w postanowieniu z 22 sierpnia 2001 r., V CKN 584/00287,
d Najwy szy stwierdzi , e testament ustny, stwierdzony w sposób okre lony w art.

wie

952 § 2 k.c., wprawdzie jest skuteczny i jego tre

nie mo e by

ponownie

stwierdzona w inny sposób, zw aszcza w sposób okre lony w art. 952 § 3 k.c., co
jednak nie wyklucza dowodzenia wszelkimi rodkami dowodowymi, e testament taki

wo

dli

nie zosta sporz dzony.

287
Postanowienie S du Najwy szego z 22 sierpnia 2001 r., V CKN 584/00, niepublikowane, LEX nr
551155. Pogl d taki podzieli S d Najwy szy w postanowieniu z 29 czerwca 2010 r., III CSK 317/09,
niepublikowane, LEX nr 611828.

ci
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Ins

3.2. Termin do s dowego stwierdzenia tre ci testamentu ustnego

tyt

Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego mo e nast pi
wiadków z

przez zgodne zeznania

one przed s dem w ci gu sze ciu miesi cy od dnia otwarcia

spadku. Nale y przy tym wskaza , e w judykaturze i doktrynie bardzo liberalnie

ut

podchodzi si do terminu okre lonego w art. 952 § 3 k.c. argumentuj c, e okre lone
tam wymagania s

zachowane nawet wówczas, gdy przed up ywem wskazanego

w tym przepisie terminu wiadkowie nie zostan przes uchani, jednak s d zostanie

m
Wy

zawiadomiony o potrzebie stwierdzenia w tym trybie tre ci testamentu ustnego288.
Do zachowania terminu sze ciomiesi cznego, o którym mowa w art. 952 § 3 k.c.,
wystarczy wi c, e przed jego up ywem wniesiono do s du pismo, o którym mowa
w art. 661 § 1 k.p.c., zawiadamiaj ce o sporz dzeniu przez spadkodawc
testamentu ustnego, którego tre

nie zosta a stwierdzona pismem,

iar

z nazwiskami i adresami

wiadków. W orzecznictwie przyjmuje si

wraz
st d

konsekwentnie, e przes uchanie wiadków mo e wi c nast pi po up ywie tego

uS

terminu289. Pogl d taki podzielany jest równie
Podobny pogl d wyra any jest zreszt

powszechnie w doktrynie290.

w odniesieniu do zachowania terminu do

odrzucenia spadku przed s dem, gdzie przyjmuje si , e wystarczy wniesienie do
du, chocia by niew

i zawieraj cego

pra

288

ciwego, podpisanego przez spadkobierc

dli

wie

Uchwa a S du Najwy szego z 27 czerwca 1969 r., III CZP 31/69, OSNCPiUS 1970, nr 2, poz. 23
z aprobuj
glos B. Dobrza skiego, OSPiKA 1970, nr 4, poz. 87; uchwa a S du Najwy szego
z 3 pa dziernika 1969 r., III CZP 75/69, niepublikowana, LEX nr 6574; postanowienie S du
Najwy szego z 14 grudnia 2000 r., I CKN 668/00, OSNC 2001, nr 10, poz. 151; wyrok S du
Najwy szego z 13 maja 2003 r., V CKN 186/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 121; a w doktrynie za wielu
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 31, s. 857; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu
cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 952, pkt 42; K. Osajda, [w:]
Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013,
komentarz do art. 952, nb 125.
289

wo

Tak uchwa a S du Najwy szego z 27 czerwca 1969 r., III CZP 31/69, OSNCPiUS 1970, nr 2, poz.
23 z aprobuj
glos B. Dobrza skiego, OSPiKA 1970, nr 4, poz. 87; uchwa a 7 s dziów S du
Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9, poz. 154, z aprobuj
w zasadzie
glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
290

F. ywiecki, Testamenty ustne w wietle orzecznictwa, Nowe Prawo 1971, nr 114; F. B ahuta, [w:]
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1879; S. Wójcik, [w:] System prawa
cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St. Pi towski, Ossolineum 1986, s. 206; J. St. Pi towski,
Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, (zaktualizowane przez B. Kordasiewicza), Warszawa 2003, s. 142
i 143; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa
2011, komentarz do art. 952, pkt 36, s. 132; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do
art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 34, s. 858.
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niezb dne dane o wiadczenia o odrzuceniu spadku291. Niew tpliwie wyk adnia ta

mia a decyduj cy wp yw na wyk adni poj cia zachowania terminu do przes uchania
wiadków testamentu ustnego.

tyt

W orzecznictwie wyk adnia ta jest zazwyczaj jeszcze silniej liberalizowana. Za
wystarczaj ce uznawane jest tak e z

ut

o

stwierdzenie

nabycia

spadku

wymieniaj cego osoby i adresy
e

wystarczaj ce

do

m
Wy

pogl d,

enie w terminie sze ciu miesi cy wniosku
na

podstawie

testamentu

ustnego,

wiadków292. W orzecznictwie przyj to równie
zachowania

terminu

o stwierdzenie nabycia spadku, powo uj cego si

jest

enie wniosku

na bli ej nieokre lony

testament, gdy s d nie wezwa wnioskodawcy do uzupe nienia wniosku przez
bli sze okre lenie testamentu293.

iar

291

292

wo

dli

wie

pra

uS

W judykaturze wskazuje si , e do zachowania terminu do odrzucenia spadku wystarczy
wniesienie do s du, chocia by niew ciwego, podpisanego przez spadkobierc i zawieraj cego
niezb dne dane o wiadczenia o odrzuceniu spadku – tak postanowienie S du Najwy szego z 20
lutego 1963 r., I CR 109/63, OSNC 1964, nr 3, poz. 51; tak te uzasadnienie wyrok SA w Krakowie
z 18 grudnia 2012 r., I ACa 1214/12, niepublikowana, LEX nr 1293626; postanowienie S du
Najwy szego z 20 listopada 2013 r., I CSK 329/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 93 z glos aprobuj
P. Ksi aka, Rejent 2014, nr 5, s. 105-111 oraz glos cz ciowo krytyczn A. Patryk, opublikowana
w wersji elektronicznej LEX 2014. Pogl d ten podziela wi kszo doktryny – por. E. Skowro ska,
Odpowiedzialno
spadkobierców za d ugi spadkowe, Warszawa 1984, s. 70, której zdaniem
przywi zywanie decyduj cego znaczenia do daty protoko u by oby zbyt rygorystyczne;
J. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1930; J. Kosik,
enie
wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku wed ug art. 1017 KC, [w:] Studia z prawa cywilnego,
Ksi ga pami tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej prof. Adama Szpunara, red.
A. Rembieli ski, Warszawa– ód 1983, s. 285; J.St. Pi towski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe.
Zarys wyk adu, Warszawa 2011, Nb 292; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 1015, pkt 3; M. Pazdan, [w:] Kodeks
cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do
art. 1015, nb 4, s. 929; odmiennie na tle Kodeksu zobowi za A. Ohanowicz, Przyj cie i odrzucenie
spadku w nowym prawie spadkowym, Przegl d Notarialny 1947, nr 5–6, s. 427). Pogl d ten mo e
budzi w tpliwo ci na tle przepisów KC, pomija on bowiem wyra
tre art. 1018 § 3 zd. 1 i 2 k.c.,
okre laj cego form takiego o wiadczenia, oraz art. 628 k.p.c. okre laj cy s d b
cy s dem
spadku. Przemawia za nim jednak wyk adnia celowo ciowa (zob. te A. Stempniak, Post powanie
o stwierdzenie nabycia spadku, Warszawa 2012, s. 80-81). Zob. W. Borysiak, [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 1015,
nb 7.
Tak uchwa a S du Najwy szego z 3 pa dziernika 1969 r., III CZP 75/69, OSPiKA 1970, nr 4, poz.

87.

293
Tak postanowienie S du Najwy szego z 9 grudnia 1975 r., III CRN 299/75, OSPiKA 1976, nr 12,
poz. 234 z aprobuj
w zasadzie glos J. Gwiazdomorskiego. Pogl d ten zdaje si aprobowa
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 34, s. 858.
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W kontek cie tej wyk adni podzieli nale y równie pogl d, e termin okre lony w art.

952 § 3 k.c. jest zachowany tak e wtedy, gdy wniosek o przes uchanie wiadków
ony w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku294.

zosta z

tyt

Granic

tej wyk adni jest jednak wskazanie przez wnioskodawc

wiadków

testamentu ustnego. Podzieli nale y wyra any w doktrynie pogl d – a nawet uzna

ut

go za oczywisty – zgodnie z którym s d spadku nie mo e przes ucha w charakterze
wiadka testamentu ustnego osoby wskazanej po up ywie 6 miesi cy od otwarcia

m
Wy

spadku295. Trafnie wskazuje si

w zwi zku z tym, e dopuszczenie przes uchania

wiadka „odszukanego” po up ywie powy szego terminu stwarza oby zbyt du e
mo liwo ci nadu

. Pogl d ten podzielany jest w doktrynie296. Wypadki, w których

lista „ wiadków” testamentu ulega a „fluktuacjom” w toku trwaj cego post powania
dowego, zaobserwowano równie
wskazane w cz

w badaniu aktowym. Wypadki takie zostan

ci szóstej opracowania.

iar

Wskaza nale y te , e w niektórych wypadkach mo liwe by oby stwierdzenie tre ci
testamentu ustnego w sposób okre lony w art. 952 § 2 k.c., mimo e nie by oby ju

uS

mo liwe przes uchanie wiadków testamentu ustnego. Przyk adowo w sprawie przed
dem Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 490/09297, spadkodawca mia
sporz dzi

testament

ustny wobec

przyjació

podczas Bo ego Narodzenia

testamentu ustnego wp yn

pra

26 grudnia 2008 r. Nast pnie zmar 27 stycznia 2009 r. Wniosek o stwierdzenie tre ci
do s du 7 wrze nia 2009 r., a adresy

wiadków

wnioskodawczyni poda a dopiero na rozprawie 7 grudnia 2009 r.298. Tre
testamentu spadkodawcy nie zosta a stwierdzona pismem. Up yw terminu do

wie

skutecznego stwierdzenia tre ci testamentu ustnego na podstawie zezna
up yn

wi c 27 lipca 2009 r., czego zreszt

nie zauwa

rozpoznaj cy spraw , a skorygowa S d Okr gowy. Zauwa

S d Rejonowy
mo na,

e gdyby

dli

294

wiadków

Postanowienie S du Najwy szego z 14 grudnia 2000 r., I CKN 668/00, OSNC 2001, nr 10, poz.
151 z glos aprobuj
M. Niedo pia a, Pa stwo i Prawo 2002, nr 6, s. 95-98. Pogl d ten podzielaj
w doktrynie M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 34, s. 858.

wo

295

Zob. wyrok S du Najwy szego z 13 maja 2003 r., V CKN 186/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 121.

296

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 34, s. 858; E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom IV. Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012, komentarz do art. 952, nb 19.
297

298

Sprawa przed S dem Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 490/09.
wiadkowie z

yli przy tym zeznania dopiero 10 lutego 2010 r.

ci
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spadkobierczyni dokona a wraz ze wiadkami b

cymi jej przyjació mi stwierdzenia

tre ci testamentu w sposób okre lony w art. 952 § 2 k.c., testament zosta by

najprawdopodobniej uznany za skuteczny. Problem ten zostanie omówiony w dalszej

tyt

cz

ci opracowania.

ut

3.3. Zagadnienia proceduralne

Przes uchanie

wiadków

testamentu

ustnego

nast puje

w

post powaniu

m
Wy

nieprocesowym (art. 661-662 k.p.c.). Wskaza nale y przy tym, e artyku 661 § 1
k.p.c. nak ada na ka dego, kto si
tre

dowie o mierci spadkodawcy oraz o tym, e

testamentu nie zosta a spisana, obowi zek niezw ocznego zawiadomienia

o tym s du spadku oraz podania imion, nazwisk i adresów

wiadków (je eli

okoliczno ci te s mu znane), pod rygorem sankcji okre lonych w art. 661 § 2 k.p.c.

iar

Zgodnie z tym ostatnim przepisem kto nie dope nia obowi zku przewidzianego w art.
661 § 1 k.p.c., odpowiada za wynik
wymierzy mu grzywn .

wzywa do z
tre

uS

W wypadku, je eli tre

st d szkod , nadto s d spadku mo e

testamentu ustnego nie zosta a stwierdzona na pi mie, s d

enia na wyznaczonym posiedzeniu s dowym zezna stwierdzaj cych

testamentu (art. 662 k.p.c.). Do post powania w sprawie przes uchania

pra

wiadków testamentu ustnego stosuje si przy tym odpowiednio przepisy o dowodzie
ze wiadków w procesie, z t zmian , e po pierwsze, wiadkowie testamentu nie
mog odmówi zezna ani odpowiedzi na pytanie oraz po drugie, nie mog by
zwolnieni od z

enia przyrzeczenia.

wie

dowe przes uchanie wiadków i stwierdzenie tre ci testamentu ustnego mo liwe
jest zarazem jedynie wówczas, je eli mier spadkodawcy ju nast pi a299. Jest
tak nawet wówczas, gdy testator tu po o wiadczeniu woli zapad yby w pi czk lub

dli

by zagin . W badaniu aktowym nie stwierdzono wypadków tego typu, ani nawet prób
dokonania s dowego stwierdzenia woli spadkodawcy za jego

konsekwentnie z faktu konieczno ci ka dorazowego dostarczenia przez

wo

zreszt

ycia. Wynika to

osoby chc ce dokona stwierdzenia tre ci testamentu ustnego przed s dem aktu

299

Zob. za wielu M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 31, s. 858.
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zgonu spadkodawcy. W analizowanych aktach nie odnotowano równie

stwierdzenia nabycia spadku lub przes uchania

prób

wiadków testamentu ustnego po

osobie zaginionej, której mier zosta a ustalona na drodze s dowej.

tyt

d powinien przes ucha wszystkich wiadków testamentu. Zgodnie z art. 952 § 3
zd. 2 k.c. istnieje jednak mo liwo

odst pienia od przes uchania jednego wiadka,

ut

gdy nie jest to mo liwe lub napotyka trudne do przezwyci
W literaturze przyjmuje si ,

e mo liwo

enia przeszkody.

odst pienia od przes uchania jednego

m
Wy

wiadka obejmuje tak e przypadki, gdy wiadków by o wi cej ni trzech. W takim
wypadku s d musi przes ucha

wszystkich pozosta ych

testamentu na podstawie ich zgodnych zezna
Na okoliczno

,

wiadków i ustali

tre

300

.

e do sporz dzenia testamentu ustnego nie dosz o, ka dy

z uczestników post powania mo e powo ywa

wszystkie

rodki dowodowe301,

iar

w tym mo na wzywa na przes uchanie wiadków testamentu ustnego. Mo liwe jest
tak e przes uchanie osób trzecich, je eli mia oby to mie
rozstrzygni cia sprawy, np. na okoliczno
„beneficjentk

stosunków panuj cych pomi dzy

uS

potencjaln

testamentu

znaczenie dla

ustnego”

a

spadkobierczyni

302

.

S d

rozpoznaj cy spraw , który na mocy art. 670 k.p.c. bada bowiem z urz du, kto jest
spadkobierc

i czy spadkobierca pozostawi testament, mo e powy szy dowód

Jest oczywiste,

pra

przeprowadzi tak e z urz du.

e je eli s d rozpoznaj cy spraw

uzna na podstawie zezna

wiadków testamentu ustnego”, e testament ustny nigdy nie zosta sporz dzony

wie

(np. zosta o sporz dzone pismo stwierdzaj ce o wiadczenie spadkodawcy, które
nigdy nie mia o miejsca, a które stworzone zosta o w zmowie przez
i beneficjenta „testamentu” ju

po

wiadków

mierci spadkodawcy), to odmówi stwierdzenia

dli

300

wo

B. Dobrza ski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 27 czerwca 1969 r., III CZP 31/69, OSPiKA
1970, nr 4, poz. 87; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 33, s. 858; E. Skowro ska-Bocian,
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 952,
pkt 39, s. 148.
301

Postanowienie S du Najwy szego z 29 czerwca 2010 r., III CSK 317/09, niepublikowane, LEX nr
611828.
302

Por. postanowienie S du Najwy szego z 29 czerwca 2010 r., III CSK 317/09, niepublikowane, LEX
nr 611828.
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nabycia spadku na rzecz osób, które na tre

takiego sfa szowanego „testamentu

ustnego” si powo uj .

tyt

Zeznania wiadków powinny by zgodne. Wymaganie zgodno ci zezna

wiadków,

przewidziane w art. 952 § 3 k.c., dotyczy jednak jedynie samej tre ci testamentu
ustnego. W orzecznictwie podkre la si ,

e rozbie no ci dotycz ce innych

ut

okoliczno ci, s d ocenia w sposób okre lony w art. 233 § 1 k.p.c.303.

ustnego

m
Wy

4. Wzajemna relacja pisemnego i s dowego stwierdzenia tre ci testamentu

4.1. Stanowisko orzecznictwa oraz doktryny

W tym miejscu konieczne jest rozwa enie wzajemnej relacji pisemnego (prywatnego)

iar

stwierdzenia tre ci testamentu ustnego do s dowego (publicznego) stwierdzenia
tre ci tego testamentu. Sprowadza si ono do odpowiedzi na pytanie, czy po mierci
testamentu mo na stwierdzi

uS

spadkodawcy tre

równie

za pomoc

sporz dzonego w trybie art. 952 § 2 k.c., dopóki nie up yn
przepisie termin roczny od z

pisma

zakre lony w tym

enia o wiadczenia ostatniej woli. Dla praktyki

kwesti t , rozstrzygn a uchwa a sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego

pra

1980 r., III CZP 69/79304. W uchwale tej S d Najwy szy stwierdzi ,

e: „tre

testamentu ustnego mo e by stwierdzona w trybie przewidzianym w artykule 952
par. 2 k.c. tak e po
tez ,

wietle bada

aktowych mo na

e taka wyk adnia zwi ksza ryzyko fa szowania testamentów

ustnych poprzez „sporz dzanie” ich ju po

wie

postawi

mierci spadkodawcy”. W

mierci spadkodawcy, a umo liwienie

stwierdzenia tre ci tych testamentów w sposób okre lony w art. 952 § 2 k.c. po
mierci spadkodawcy stanowi zagro enie dla realizacji jego rzeczywistej woli.

dli

Z brzmienia art. 952 § 3 k.c. oraz z odpowiednich przepisów proceduralnych (art. 661
§ 1 k.p.c.) wynika niew tpliwie, e stwierdzenie tre ci testamentu ustnego w drodze

wo

303

Zob. postanowienie S du Najwy szego z 25 marca 1974 r., III CRN 5/74, OSNCP 1975, nr 3, poz.
42; postanowienie S du Najwy szego z 22 stycznia 1974 r., III CRN 326/73, OSNCP 1974, nr 11,
poz. 199 oraz postanowienie S du Najwy szego z 22 grudnia 1998 r., II CKN 106/98, niepublikowane,
LEX nr 519225.
304

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9, poz.
154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
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przes uchania wiadków mo e nast pi dopiero po mierci spadkodawcy. Natomiast

ustawa nie stanowi wyra nie, czy po

mo na stwierdzi równie za pomoc

tyt

dopóki nie up yn

mierci spadkodawcy tre

testamentu

pisma sporz dzonego w trybie art. 952 § 2,

zakre lony w tym przepisie termin roczny od z

enia

wiadczenia ostatniej woli.

ut

W judykaturze mo na znale

na tak zadane pytanie odpowied twierdz

, któr

wyrazi S d Najwy szy we wskazanej powy ej uchwale sk adu 7 s dziów S du

m
Wy

Najwy szego z 13 lutego 1980 r., III CZP 69/79305. Pogl d taki wyra ony zosta
równie wcze niej w uchwale S du Najwy szego z 21 pa dziernika 1970 r., III CZP
62/70306.

W pierwszej z tych uchwa S d Najwy szy wskaza , e w wietle § 2 art. 952 k.c.
mog

zaistnie

dwie sytuacje. W pierwszym przypadku, gdy pismo podpisuje

iar

spadkodawca, stwierdzenie tre ci testamentu nast puje zawsze za jego

ycia.

Mo liwa jest równie sytuacja, e pismo zostanie spisane za ycia spadkodawcy, ale
spadkodawca nie móg pisma podpisa

osobi cie – wówczas do skuteczno ci

uS

testamentu ustnego konieczne jest z

enie podpisów przez wszystkich, a wi c

trzech, wiadków. Zdaniem S du Najwy szego, art. 952 § 2 k.c. nie wprowadza,
poza ograniczeniem czasowym,

adnych dalej id cych ogranicze . Brak jest

pra

uzasadnionych podstaw do uznania, e dwa sposoby: po pierwsze, spisanie ostatniej
woli spadkodawcy oraz po drugie, stwierdzenie jej przed s dem - maj
zastosowanie w dwóch ró nych wzajemnie si

wy czaj cych sytuacjach,

a wi c za ycia lub po mierci spadkodawcy. Oba omawiane sposoby s zdaniem

wie

du Najwy szego równorz dne – z zastrze eniem,
wyprzedza drugi.
d Najwy szy zauwa

e pierwszy w zasadzie

tak e, e ustawodawca wprowadzi w § 2 i 3 art. 952 k.c.

dli

odmienne terminy stwierdzenia tre ci testamentu ustnego oraz pocz tek ich liczenia.
Termin w § 2 biegnie od daty jego sporz dzenia, a termin przewidziany w § 3 – od
zbli one do siebie, skoro

wo

dnia otwarcia spadku. W praktyce terminy te b

testament ustny sporz dzany jest zazwyczaj na krótki czas przed
305

mierci

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., III CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9, poz.
154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
306

Uchwa a S du Najwy szego z 21 pa dziernika 1970 r., III CZP 62/70, OSNC 1971, nr 4, poz. 64.
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spadkodawcy. W konsekwencji prowadzi to mo e do sytuacji, e wobec up ywu

pó rocznego terminu, przewidzianego w art. 952 § 3 k.c., nie b dzie mo liwe

stwierdzenie tre ci testamentu ustnego w drodze zezna

wiadków z

onych

tyt

w s dzie, natomiast b dzie mo liwe i wa ne pozas dowe spisanie o wiadczenia
spadkodawcy przez wiadków w terminie rocznym, przewidzianym w art. 952 § 3 k.c.

ut

W doktrynie wi kszo

autorów pisz cych na ten temat ogranicza si

jedynie do

wskazania pogl du S du Najwy szego wyra onego we wskazanej uchwale nie

m
Wy

komentuj c go307 albo – po przedstawieniu pogl dów obu stron sporu – nie zajmuj c
w tym zakresie stanowiska308. Cz

autorów z kolei opowiada si

za zmian

obecnie obowi zuj cej regulacji de lege ferenda309.
W orzecznictwie mo na równie

znale

orzeczenia przyjmuj ce wyk adni

odmienn . Jak zauwa a A. Ga akan-Halicka, pogl d przedstawiony powy ej mo e

uS

iar
307

308

pra

F. B ahuta, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Warszawa 1972, s. 1880; L. Stecki, [w:]
Kodeks cywilny z komentarzem. Tom II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 851; J. Kremis, [w:]
Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art.
952, Nb 26, s. 1625; E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta.
Spadki, Warszawa 2011, komentarz do art. 952, nb 36, s. 147; K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 952,
Nb 133.

wie

Por. np. F. ywiecki, Testamenty ustne w wietle orzecznictwa, Nowe Prawo 1971, nr 1, s. 115;
A. Ga akan-Halicka, Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego, Monitor Prawniczy 2004, nr 16, s. 743;
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 20, s. 856.
309

wo

dli

Zob. E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 166, która de lege
ferenda postuluje skrócenie tych terminów oraz uniemo liwienie stwierdzania po mierci spadkodawcy
tre ci jego woli za pomoc pisma. Jak zauwa a ta autorka, nale y „wykluczy konkurencj tych
sposobów stwierdzenia tre ci testamentu ustnego”. W tym te kierunku A. M czy ski, Niewa no
testamentu sporz dzonego pod wp ywem wady o wiadczenia woli, [w:] Problemy kodyfikacji prawa
cywilnego - ksi ga pami tkowa ku czci prof. Zbigniewa Radwa skiego, red. S. So tysi ski, Pozna
1990, s. 416, przyp. 24. Zauwa a on, e: „Termin dotycz cy sposobu wskazanego w art. 952 § 2 k.c.
wynosi rok od sporz dzenia testamentu, natomiast termin dotycz cy sposobu wskazanego w art. 952
§ 3 k.c. sze miesi cy od otwarcia spadku. Wskutek tego mo e si zdarzy , e po up ywie terminu
z § 3 mo liwe b dzie skorzystanie ze sposobu wskazanego w § 2, mimo e po mierci spadkodawcy
sposób ten daje mniejsze gwarancje odtworzenia woli spadkodawcy. W celu unikni cia tej
niekonsekwencji konieczna jest zmiana omawianej regulacji przez przyj cie, e termin, który up yn
wcze niej, wy cza korzystanie z obu sposobów, albo wprowadzenie jednego terminu dotycz cego
obu sposobów, lub wreszcie wykluczenie korzystania ze sposobu wskazanego w § 2 po mierci
spadkodawcy”.
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by

uznany w orzecznictwie za pogl d nowy310. Wcze niejsze orzecznictwo

przyjmowa o bowiem pogl d odmienny311.

tyt

W wydanym jeszcze na tle dekretu prawo spadkowe orzeczeniu z 14 maja 1958 r.,
I CR 325/58312, S d Najwy szy uzna , e: „Wy cznym dowodem w celu stwierdzenia
tre ci testamentu jest w

ut

wiadków testamentu z

wietle art. 82 prawa spadkowego zgodne o wiadczenie
one albo w formie pisemnej, albo ustnie do protoko u

dowego. Pierwsza z tych form mo e mie

zastosowanie do chwili

mierci

m
Wy

spadkodawcy, druga, dopuszczalna wy cznie w razie niezachowania pierwszej dopiero po jego
pisemnej [za

mierci. Skoro o wiadczenia wiadków zosta y z

ycia spadkodawcy], tre

one w formie

testamentu zosta a ju

skutecznie

stwierdzona i ponowne stwierdzenie w innej formie jest niedopuszczalne i by oby
niecelowe”. Pogl d wyra ony w tym orzeczeniu podtrzyma o postanowienie S du
Wojewódzkiego w Katowicach z 9 marca 1971 r., Cr 336/71313. S d wskaza

iar

ponadto,

e przepis art. 952 k.c. odpowiada w zasadzie tre ci art. 82 prawa

spadkowego, ale jest precyzyjniej skonstruowany i nacechowany rygoryzmem co do
formalnych pisma stwierdzaj cego tre

uS

wymaga

testamentu ustnego. Chodzi

bowiem o to, aby zosta a urzeczywistniona wola spadkodawcy, zanim szczegó y
onego przez niego o wiadczenia nie zatr si w pami ci wiadków, b
ulegn

te nie

zniekszta ceniu z up ywem czasu, oraz aby sytuacja w zakresie podstawy

pra

dziedziczenia po konkretnym spadkodawcy zosta a szybko wyja niona.
Zdaniem tego s du przy wyk adni art. 952 § 2 i 3 k.c. nale y mie na wzgl dzie
enia. W jego opinii, ju z tre ci pierwszej cz

ci zdania § 2 art. 952

k.c. wynika,

e pismo zawieraj ce o wiadczenie spadkodawcy powinno by

wie

powy sze za

sporz dzone w takim terminie, aby mo na by o je okaza spadkodawcy i eby on je
w pierwszym rz dzie móg podpisa , a je li nie b dzie móg tego uczyni , dopiero
wówczas jego podpis mo e by zast piony przez podpis trzeciego wiadka - a wi c

dli

310
A. Ga akan-Halicka, Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego, Monitor Prawniczy 2004, nr 16,
s. 743.

wo

311

Tytu em przyk adu mo na wskaza orzeczenie S du Najwy szego z 14 maja 1958 r., I CR 325/58,
OSNC 1960, nr 3, poz. 67 oraz postanowienie S du Wojewódzkiego w Katowicach z 9 marca 1971 r.,
Cr 336/71, OSPiKA 1971, z. 7-8, poz. 146.
312

Orzeczenie S du Najwy szego z 14 maja 1958 r., I CR 325/58, OSNC 1960, nr 3, poz. 67.

313

Postanowienie S du Wojewódzkiego w Katowicach z 9 marca 1971 r., Cr 336/71, OSPiKA 1971,
z. 7-8, poz. 146.
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za ycia spadkodawcy. Równie przez u ycie w tym przepisie zaimka „to” (pismo)

podkre lone zosta o,

e

adne inne pismo ni

to, które mo e by

przed

one

testatorowi do podpisania, nie mo e by sporz dzone. Art. 952 § 2 k.c. nie wspomina

tyt

o szeregu ró nych pism, a wr cz odwrotnie – przewiduje mo liwo

sporz dzenia

tylko jednego pisma bez mo liwo ci sporz dzenia kilku pism ró nych pod wzgl dem

ut

przedmiotowym wzgl dnie sporz dzenia kilku pism w ró nych terminach. S d
wskaza wyra nie, e z zestawienia art. 952 § 2 i 3 k.c. z przepisem art. 661 k.p.c.
wynika, i

w razie

mierci spadkodawcy i niespisania tre ci testamentu ustnego

m
Wy

stwierdzenie tre ci takiego testamentu mo e nast pi

tylko w formie zezna

wiadków testamentu do protoko u s dowego.
W doktrynie taki sam pogl d wyrazili B. Dobrza ski314 oraz J. St. Pi towski 315.
Szerok argumentacj na rzecz drugiego ze wskazanych pogl dów przedstawi drugi
z tych autorów. Na rzecz pogl du, w my l którego po mierci spadkodawcy jedynym

iar

dopuszczalnym sposobem stwierdzenia tre ci testamentu ustnego jest przes uchanie
wiadków przez s d, zdaniem tego autora zdecydowanie przemawiaj

argumenty

uS

wyk adni funkcjonalnej. Po pierwsze, po mierci spadkodawcy znacznie wi ksze jest
niebezpiecze stwo zniekszta cenia tre ci testamentu przez
powaga i wnikliwo

wiadków – jedynie

s du mog to niebezpiecze stwo wyeliminowa , a przynajmniej

ograniczy . Po drugie, testament ustny sporz dza si

zwykle w czasie ci

kiej

pra

choroby spadkodawcy, na krótko przed jego zgonem, wskutek czego termin
pó roczny z art. 952 § 3 k.c. up ynie cz stokro , zanim sko czy si

termin roczny

z art. 952 § 2 k.c. Je eli przyjmie si pierwszy pogl d, powstanie – zdaniem J. St.
Pi towskiego – wówczas dziwaczna (anormalna) sytuacja polegaj ca na tym,
testamentu b

wie

tre

e

mogli stwierdzi - poza s dem - sami tylko wiadkowie,

a s d nie b dzie w adny tego uczyni . Dlatego te w opinii J. St. Pi towskiego
nale y doj

zastosowanie w dwóch ró nych, wzajemnie si

wykluczaj cych sytuacjach:

wo

dli

maj

do wniosku, e dwa sposoby stwierdzenia tre ci testamentu ustnego

314

B. Dobrza ski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 27 czerwca 1969 r., III CZP 31/69, OSPiKA
1970, nr 4, poz. 87.
315

J. St. Pi towski, Prawo
B. Kordasiewicz), s. 111-112.

spadkowe.

Zarys

Warszawa

2003

(zaktualizowa

ci
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jeden – tylko do chwili otwarcia spadku (art. 952 § 2), drugi - po otwarciu spadku –
stosownie do art. 952 § 3 k.c.316.

tyt

Uwagi krytyczne do wyk adni prezentowanej w uchwale sk adu 7 s dziów S du
Najwy szego z 13 lutego 1980 r., III CZP 69/79317 podniós równie B. Kordasiewicz.
Autor ten zwraca uwag

na fakt,

e w wyniku przyj cia wyk adni pozwalaj cej

ut

w trybie art. 952 § 2 k.c. na stwierdzenie tre ci testamentu ustnego w drodze
spisania o wiadczenia spadkodawcy ju

po jego

mierci, powstaje kuriozalna

m
Wy

sytuacja, w której s d nie jest w adny ustali tre ci testamentu, a mog to uczyni
wiadkowie poza s dem318. Zauwa a te , e w wyniku tej wyk adni mo e doj
sytuacji trudnych do zaakceptowania w praktyce. Przyk adowo, po
spadkodawcy s d w trybie art. 661-663 k.p.c. przes ucha

do

mierci

wiadków i ich zeznania

nie mia y charakteru zgodnego. Natomiast ju po dokonaniu przes uchania przez s d
wiadkowie sporz dzili pismo zawieraj ce tre

o wiadczenia woli spadkodawcy

iar

i wszyscy je podpisali. Autor wyra a w tpliwo , czy b dzie mo na takie
stwierdzenie tre ci testamentu przyj

bez zastrze

si

mierci spadkodawcy nie spisali tre ci jego

wiadkowie po

uS

w sytuacji, gdy

. Podobna w tpliwo

pojawia

wiadczenia woli, w zwi zku z czym s d wezwa ich z zamiarem przes uchania, lecz
kiedy wiadkowie stawili si ju w s dzie o wiadczyli, e w
spisali tre

nie poprzedniego dnia

o wiadczenia woli spadkodawcy. W kontek cie wywodów zawartych

pra

w uzasadnieniu uchwa y sk adu 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., III
CZP 69/79319 pojawia si pytanie, czy w takiej sytuacji przes uchanie wiadków sta o
si bezprzedmiotowe. Podobne problemy i w tpliwo ci mog powsta wówczas, gdy
od

chwili

mierci

spadkodawcy

do

chwili

„odnalezienia

si ”

dokumentu

wie

stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego min o kilka lub nawet kilkana cie lat.

Autor ten zwraca te

uwag

na fakt,

e podczas obrad Komisji Kodyfikacyjnej

przeciwko takiemu brzmieniu i rozumieniu przepisu opowiadali si J. Gwiazdomorski

316
J. St. Pi towski, Prawo
B. Kordasiewicz), s. 112.

spadkowe.

Zarys

wyk adu,

dli

oraz K. Przyby owski. Zauwa a te regulacj szwajcarsk (art. 506-507 ZGB), która
Warszawa

2003

(zaktualizowa

wo

317

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9, poz.
154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
318

B. Kordasiewicz, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP
69/79, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-145.
319

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP 69/79, OSNC 1980, nr 9, poz.
154, z aprobuj
w zasadzie glos B. Kordasiewicza, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 144-147.
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wymaga niezw ocznego sporz dzenia tre ci pisma przez wiadków oraz austriack

(§ 584-586), która traktuje pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego, jedynie

dowodowo, a jedynym sposobem stwierdzenie jego tre ci, jest z

enie o wiadcze

tyt

przed s dem.

Za tym, e wyk adnia przyjmowana w orzecznictwie wymaga rewizji, opowiedzieli si

ut

równie

S. Wójcik oraz F. Zoll320. Wskazali,

e w przypadku trybu stwierdzania

testamentu, o którym mowa w art. 952 § 3 k.c., ustawa wymaga „zgodnych” zezna

m
Wy

wiadków. Wymóg zgodno ci jest obostrzeniem maj cym na celu utrudnienie
zniekszta cenia woli testatora, m.in. przez nierzadkie w praktyce zmowy wiadków.
Sporz dzenie pisma za ycia testatora (pierwszy sposób) ma s

zapewnieniu

kontroli spadkodawcy nad tym dokumentem bez wzgl du na to, czy on je podpisuje
czy te

nie. Gdy do chwili

mierci testatora nie powsta dokument, zwi ksza si

ryzyko manipulacji dotycz cej jego ostatniej woli321. St d by oby niezrozumia e,

iar

dlaczego ustawodawca wprowadzaj c surowy wymóg „zgodno ci” zezna
wprowadzi równocze nie instrument s

wiadków,

cy do u atwienia nieuczciwym „ wiadkom”

uS

ustalenia tre ci testamentu bez kontroli s du. Gdyby oba sposoby mog y by , cho by
w pewnym zakresie, stosowane równolegle, to równie trudny do wyja nienia by by
przyj ty przez ustawodawc system terminów ustalania tre ci testamentu. Nierzadko
by oby tak, e termin roczny z art. 952 § 2 k.c., biegn cy od z
pó niej ni

sze ciomiesi czny termin dla z

pra

woli, ko czy by si

enia o wiadczenia
enia zezna ,

o których mowa w § 3, biegn cy od dnia otwarcia spadku. Nie jest jasne, jakie –
zdaniem tych autorów – mia oby by

ratio legis dla takiego rozwi zania.

W podsumowaniu autorzy ci zaznaczaj , e przepisy te trzeba czyta

cznie, przy

wie

czym otwarcie spadku jest w tym zakresie swoist cezur czasow – st d, je eli nie
ustalono tre ci testamentu pierwszym sposobem, mo liwe jest skorzystanie jedynie
ze sposobu drugiego322.

wo

dli

320

S. Wójcik, F. Zoll, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz,
Warszawa 2013, s. 342. W zasadzie pogl d ten mo na przypisa F. Zollowi, który aktualizowa
wskazany fragment tekstu.
321

S. Wójcik, F. Zoll, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz,
Warszawa 2013, s. 342.
322

Ibidem.
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4.2. Stanowisko w asne

tyt

Przeciwko wyk adni przyjmowanej w orzecznictwie mog

przemawia

– b

ce

wzorem dla regulacji polskiej – regulacja szwajcarska (art. 506-507 ZGB), która
wymaga niezw ocznego sporz dzenia tre ci pisma przez wiadków, oraz regulacja

ut

austriacka (dawne § 584-586 ABGB), która traktowa a pismo stwierdzaj ce tre
testamentu ustnego, jedynie jako dowód faktu testowania, a jedynym sposobem
stwierdzenia jego tre ci by o z

m
Wy

uwag

enie o wiadcze przed s dem. Nale y te zwróci

za B. Kordasiewiczem, e podczas obrad Komisji Kodyfikacyjnej przeciwko

powy szemu rozumieniu art. 952 k.c. opowiadali si zarówno J. Gwiazdomorski, jak
i

K.

Przyby owski

spadkowego323.

–

najwybitniejsi

ówcze ni

znawcy

problematyki

prawa

Mo na wskaza na zagro enia wynikaj ce z przyj cia pierwszej ze wskazywanej

iar

powy ej wyk adni. Podkre la si w doktrynie, e przypadki fa szowania testamentów
ustnych zdarzaj si cz

ciej ni wszystkich innych testamentów – st d te pojawi y

uS

si nawet – wskazywane powy ej – g osy za uchyleniem lub zmian tre ci art. 952
k.c. W wypowiedziach autorów opowiadaj cych si za tym pogl dem wskazuje si ,
e w wypadku, je li spadkodawca zmar nie pozostawiaj c po sobie testamentu,
„spadkobiercy” chc cy doprowadzi

do ustanowienia porz dku dziedziczenia

pra

w sposób im odpowiadaj cy mog dokona tego w naj atwiejszy dla siebie sposób
przez to,

e doprowadz

do „stworzenia” pisma stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego w zmowie ze wiadkami (np. dalszymi cz onkami rodziny lub

bycia

cymi ich pracownikami, które w my l art. 956 k.c. nie s wy czone, od

wie

osobami b

wiadkiem testamentu). Testament ten nie wymaga bowiem „tworzenia”

atwego do zweryfikowania tekstu odpowiadaj cego swoj

tre ci

testamentowi

holograficznemu spadkodawcy, którego fa szerstwo jest zazwyczaj

W tym kontek cie wskaza

zarazem nale y,

dli

zweryfikowania dla do wiadczonego grafologa.

atwe do

e stwierdzenie tre ci testamentu

wo

ustnego w sposób okre lony w § 3 art. 952 k.c. jest mo liwe jedynie w ci gu sze ciu
miesi cy od chwili mierci spadkodawcy. Tak wi c up yw tego terminu – obiektywnie

323

B. Kordasiewicz, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980 r., II CZP
69/79, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8, s. 146.
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atwego do ustalenia – zamyka dla potencjalnego fa szerza w zmowie ze wiadkami

drog

do stwierdzenia tre ci „testamentu ustnego”. W

takiej sytuacji dla

potencjalnego fa szerza (maj cego zw aszcza wykszta cenie prawnicze i znaj cego

tyt

orzecznictwo S du Najwy szego) nie jest rzecz trudn sfabrykowanie „testamentu”,
który nie odpowiada swoj

tre ci

rzeczywistej woli spadkodawcy324. Wystarczy

ut

bowiem – niezale nie od tego, jaki czas up yn
– sporz dzi

w zmowie ze

od mierci spadkodawcy (np. 15 lat)

wiadkami pismo stwierdzaj ce tre

ustnego oraz je antydatowa

testamentu

(czego wykazanie jest praktycznie niemo liwe,

m
Wy

zw aszcza je eli s d korzysta jedynie z odbitki kserograficznej lub pismo takie jest
sporz dzone na kartce papieru ze starego zeszytu)325. Wystarczy wówczas, e data
„sporz dzenia” tego pisma zostanie ustalona na chwil

pomi dzy chwil ,

w której up ywa rok od rzekomego o wiadczenia woli przez spadkodawc
a chwil

mierci spadkodawcy. Wtedy bowiem nie jest mo liwe potwierdzenie

ze „spadkobierc ” mog
podpisa si

iar

tre ci takiego pisma przez samego spadkodawc , a wiadkowie b

cy w zmowie

w atwy sposób wyja ni fakt, dlaczego spadkodawca nie

na takim pi mie stwierdzaj cym tre

jego ostatniej woli, z której

uS

znaczenia przecie musia zdawa sobie spraw (zazwyczaj w praktyce wskazuje
si , e taki spadkodawca „ le si czu ” lub „trz
Tre

y mu si r ce”)326.

art. 952 § 2 k.c. jednoznacznie sugeruje,

e pismo stwierdzaj ce tre

wszystkich

wiadków dotycz

pra

testamentu powinien podpisa spadkodawca – je li jest to tylko mo liwe, a podpisy
sytuacji, gdy z jakich

przyczyn spadkodawca

pisma nie jest w stanie podpisa (np. ranny na skutek wypadku po o wiadczeniu
woli straci przytomno

itp.). Taki te

pogl d przewa a w doktrynie327. Je eli

wie

324

325

B. Pr da, W sprawie przysz

dli

B. Pr da, W sprawie przysz ci testamentu ustnego, Rejent 2009, nr 5, s. 96. Autor ten zwraca
uwag na „fikcj sporz dzenia testamentu ustnego”, czyli gro
zmowy pomi dzy „ wiadkami” aktu
testowania, który nigdy nie mia miejsca, a nast pnie antydatowania przez nich pisma stwierdzaj cego
tre takiego sfa szowanego testamentu tak, aby data ta mie ci a si w przedziale czasowym jednego
roku od chwili mierci spadkodawcy.
ci testamentu ustnego, Rejent 2009, nr 5, s. 96.

326

wo

Przyk adowo w stanie faktycznym sprawy przed S dem Rejonowym dla Warszawy ródmie cie
w Warszawie o sygn. I Ns 958/07 trudno wyt umaczy , dlaczego spadkodawca, który np. sam by
prawnikiem zdaj cym sobie zapewne spraw , po pierwsze – z formy stwierdzenia tre ci testamentu
ustnego z art. 952 § 2 k.c. oraz po drugie – z ograniczenia czasowego skuteczno ci testamentów
ustanych z art. 955 k.c., nie nakaza „ wiadkom testamentu” sporz dzenia protoko u, a oni sami nie
poprosili go, aby podpisa si na protokole lub ewentualnie sporz dzi testament w innej formie ni
ustna.
327

Por. wyra ne stanowisko E. Skowro skiej, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991,
s. 104, która stwierdza, e je eli spadkodawca yje, powinien takie pismo podpisa .

ci
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domniemani

„ wiadkowie”

spadkodawca jeszcze

antydatowaliby

testament

na

chwil ,

w

której

, byliby zmuszeni do wyjawienia s dowi przyczyn, dla

których spadkodawca testamentu tego nie podpisa . Za

brak podpisu

tyt

spadkodawcy rodzi by w tpliwo ci co do tego, czy testator rzeczywi cie taki
„dokument stwierdzaj cy jego ostatni

wol ” widzia , sprawdzi jego zgodno

ze

ut

swoj rzeczywist wol oraz zaaprobowa wszystkie zawarte w nim postanowienia.
Natomiast antydatowanie pisma stwierdzaj cego tre

„testamentu ustnego” na

chwil ju po mierci spadkodawcy drastycznie zmniejsza szans , e s dowi uda

m
Wy

si takie fa szerstwo wykaza .

Powy sza wyk adnia art. 952 § 2 k.c. stwarza zatem praktycznie nieograniczone (w
tym czasowo) mo liwo ci fa szowania tre ci (fabrykowania) testamentów ustnych.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie takiego „o wiadczenia”
spadkodawcy, które odnajduje si

nagle w pami ci „ wiadków” mo e by bowiem

iar

ony nawet kilkana cie lat po mierci testatora. W takiej sytuacji „testament” –
przy dobrze zaplanowanej zmowie pomi dzy wiadkami – jest trudny do wzruszenia

uwag

P. Ksi

uS

przez s d rozpatruj cy spraw lub innych uczestników post powania. Jak zwraca
ak, ustawodawca – przy udziale orzecznictwa – stwarza w ten

sposób osobom chc cym sfa szowa wol spadkodawcy nieograniczone mo liwo ci
do uczynienia tego, co niejednokrotnie nie ma nic wspólnego z realizacj

pra

rzeczywistej woli spadkodawcy wyra onej w art. 948 k.c.328. S d Najwy szy
rozpatruj c wskazane zagadnienie prawne w uchwale z dnia 13 lutego 1980 r.
zapewne nie doceni wówczas skali zjawiska fa szowania testamentów ustnych.

wie

Dla przyk adu w badaniu aktowym odnotowano kilka wypadków budz cych
tpliwo ci w

nie z tego punktu widzenia. W sprawie przed S dem Rejonowym dla

Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10329 po osobie zmar ej 8 marca 1996 r.
wp yn

wniosek o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego w kwietniu 2010 r.

dli

Testament ustny mia by sporz dzony 18 lutego 1996 r., a pismo stwierdzaj ce jego
tre

27 maja 1996 r. Zarazem otwarcie i og oszenie tego testamentu nast pi o 25

wo

328

P. Ksi ak, Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Pa stwo i Prawo 2006, z. 11, s. 54. Autor
ten zauwa a wr cz, e przy powy szej wyk adni art. 952 § 2 k.c. testament ustny sta si rodkiem
pope niania przest pstw. Na podobne problemy zwi zane z takim sposobem stwierdzania testamentu
ustnego zwraca tak e uwag B. Pr da, W sprawie przysz ci testamentu ustnego, Rejent 2009, nr 5,
s. 93-94 i 96.
329

Sprawa przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10.
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lutego 1998 r. S d stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu ustnego na

rzecz wnuczek powo anych w tym testamencie do dziedziczenia. Nie odniós si do

faktu, e zaledwie dwa tygodnie „przed sporz dzeniem testamentu w formie ustnej”

tyt

spadkodawczyni sporz dzi a testament notarialny o innej tre ci, a ponadto w chwili
sporz dzenia testamentu znajdowa a si

wiadkom testamentu jednoczesn

ut

utrudni

na oddziale zamkni tym, co mog oby
obecno

w tym miejscu. Analiz

sprawy utrudnia brak uzasadnienia postanowienia.

m
Wy

Podobnie w sprawie przed S dem Rejonowym w
wnioskodawczyni – b

cucie o sygn. I Ns 387/12330

ca matk spadkobierców i on spadkodawcy – a cztery

lata czeka a na wszcz cie procedury stwierdzenia nabycia spadku. Przy czym pismo
zosta o sporz dzone na komputerze teoretycznie niewiele ponad tydzie

po dacie

sporz dzenia testamentu przez spadkodawc . Mimo tego s d stwierdzi nabycie
spadku na rzecz wyznaczonych w takim testamencie spadkobierców (przeciwko

iar

czemu nie oponowali cz onkowie rodziny). Brak jest jednak mo liwo ci stwierdzenia,
na jakiej podstawie s d przyj

nie rozwi zanie w sprawie w braku

uS

uzasadnienia postanowienia.

takie w

Z kolei w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu
o sygn. I Ns 1653/10331, wniosek o zmian

prawie równo rok od chwili

up ywie roku od daty, w której z
protokole stwierdzaj cym tre

mierci spadkodawcy, a kilka dni po

pra

spadku wp yn

postanowienia o stwierdzeniu nabycia

on swoje o wiadczenie woli. Data podana na

tego testamentu by a jednak dat oznaczon na kilka

dni po mierci spadkodawcy. Z akt sprawy trudno wywnioskowa , z czego wynika

wie

fakt tak d ugiego oczekiwania wnioskodawcy, maj cego

wiadomo

istnienia

spisanej woli spadkodawcy, na wszcz cie post powania spadkowego.

wo

dli

330

Sprawa przed S dem Rejonowym w

331

Sprawa przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 1653/10.

cucie o sygn. I Ns 387/12.
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5. Ukrycie, zniszczenie, podrobienie, przerobienie lub skorzystanie ze
sfa szowanego

a niegodno

pisma

stwierdzaj cego

tre

testamentu

ustnego,

beneficjenta spadku

tyt

Zgodnie z art. 928 § 1 pkt 3 k.c. spadkobierca (oraz odpowiednio zapisobierca) mo e

ut

by uznany przez s d za niegodnego, je eli umy lnie ukry lub zniszczy testament
spadkodawcy, podrobi lub przerobi jego testament albo

wiadomie skorzysta

z testamentu przez inn osob podrobionego lub przerobionego.

m
Wy

W orzecznictwie przyj to pogl d,
podrobienie

przez

spadkobierc

stwierdzaj cego tre

e przyczyn
podpisu

niegodno ci mo e by

spadkodawcy

pod

tre ci

tak e
pisma

testamentu ustnego lub skorzystanie z takiego pisma 332.

Podkre li nale y, e w wietle art. 928 § 1 pkt 3 k.c. pismo stwierdzaj ce tre
testamentu ustnego zgodnie z art. 952 § 2 k.c. nie mo e by uznane za testament 333.

iar

Jego celem jest jedynie stwierdzenie tre ci testamentu. Tym niemniej wskazane jest
- ze wzgl du na ratio legis przepisów o niegodno ci i wzgl dy celowo ciowe -

uS

stosowanie do niego przepisów o niegodno ci334.
W innym wypadku potencjalny spadkobierca, który przerabia by pismo stwierdzaj ce
tre

testamentu ustnego lub korzysta by z takiego pisma, nie ponosi by
e jego zachowanie nie ró ni si

pra

sankcji cywilnej, mimo

adnej

niczym od zachowania

osoby, która podrabia lub przerabia pismo stwierdzaj ce tre

testamentu

allograficznego lub przerabia testament holograficzny spadkodawcy335.

wie

332

Tak wyrok S du Najwy szego z 22 maja 2002 r., I CK 26/02, OSNC 2003, nr 5, poz. 69 z glos
aprobuj
w tym zakresie M. Niedo pia a, Monitor Prawniczy 2005, nr 15, s. 769-771.

dli

333

M. Ha gas, Ukrycie testamentu jako przes anka niegodno ci dziedziczenia, Przegl d S dowy 2007,
nr 11-12, s. 33-34; tak te J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb 32.

wo

334
Por. argumenty, które podaj J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb 35-36 oraz J. St. Pi towski, A. Kawa ko,
H. Witczak, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz,
Warszawa 2009, s. 156-157.
335
Zgodzi mo na si z twierdzeniem J. Kremisa, e – przy przyj ciu odmiennej wyk adni – przepis
art. 928 § 1 pkt 3 k.c. nie spe nia by te swojej funkcji prewencyjnej (por. J. Kremis, [w:] Kodeks
cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb
36).
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W zwi zku z czynionymi powy ej rozwa aniami nietrafne jest stanowisko S du

Najwy szego wyra one w wyroku z 10 maja 1977 r., I CR 207/77336, e nie stanowi

przyczyny uznania za niegodnego zniszczenie pisma stwierdzaj cego, zgodnie z art.

tyt

952 § 3 k.c., tre
tre

testamentu ustnego. Umy lne zniszczenie pisma stwierdzaj cego

testamentu ustnego nie jest zniszczeniem testamentu, ale musi by traktowane
w doktrynie337.

ut

w identyczny sposób. Pogl d odmienny zdaje si jednak przewa

7 s dziów S du Najwy szego

z 13 listopada 1992 r., III CZP 120/92339 tre

testamentu ustnego, pomimo

m
Wy

Niczego nie zmienia tu fakt338, e zgodnie z uchwa

zniszczenia zawieraj cego j dokumentu, mo e by ustalona na drodze s dowej, i to
nawet po up ywie terminów zakre lonych w art. 952 § 2 i 3 k.c. Sam fakt u atwienia
dowodowego co do faktu dzia ania niegodnego oraz atwiejsza mo liwo
tre ci ostatniej woli testatora (co zreszt
holograficznym) nie powinna wp ywa

ustalenia

mo liwe jest tak e przy testamencie

na ocen

zachowania samego niegodnego

iar

oraz mo liwo

stosowania w stosunku do niego art. 928 k.c. Jest to widoczne

zw aszcza

sytuacji

w

Takie same zasady znajduj

zniszczenia

pisma

zastosowanie do podrobienia lub przerobienia pisma

testamentu ustnego, zaopatrzonego w podpis spadkodawcy,

pra

albo co do

celowego

testamentu ustnego do sytuacji celowego zniszczenia

testamentu holograficznego.

stwierdzaj cego tre

sytuacji

uS

stwierdzaj cego tre

porównania

wiadomego skorzystania przez beneficjenta spadku z takiego

dokumentu, podrobionego lub przerobionego przez inn

osob . Brak jest

jakichkolwiek argumentów jurydycznych dla rozró nienia, które czynione jest w tym

336

wie

zakresie w doktrynie340. Nie mo e by takim argumentem to, e „podpisanie przez
Wyrok S du Najwy szego z 10 maja 1977 r., I CR 207/77, OSNC 1978, nr 2, poz. 34.

wo

dli

337
Tak M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 928, nb 27, s. 794; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz,
red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb 33; E. Niezbecka,
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012, komentarz do art. 928,
pkt 15. Teza ta zosta a trafnie skrytykowana przez M. Niedo pia a (Glosa do wyroku S du
Najwy szego z 22 maja 2002 r., I CK 26/02, Monitor Prawniczy 2005, nr 15, s. 770-771).
338

Powo uje si na niego J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb 33.
339

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 13 listopada 1992 r., III CZP 120/92, OSNC 1993, nr 3,
poz. 26 z aprobuj
glos M. Niedo pia a, Rejent 1994, nr 11, s. 91-98.
340

95

ci

Tak jednak J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb 33-37; E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom
IV. Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2012, komentarz do art. 928, pkt 15-16; J. St. Pi towski,

Ins

spadkodawc

czynno

pisma, stwierdzaj cego tre

stwierdzaj

tre

testamentu ustnego, upodabnia

testamentu ustnego do o wiadczenia ostatniej woli,

a wi c do samego testamentu”341. „Upodobnienie” nie oznacza bowiem tego, e jest

tyt

to testament342.

ut
dli

wie

pra

uS

iar

m
Wy
wo

A. Kawa ko, H. Witczak, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red.
B. Kordasiewicz, Warszawa 2009, s. 156-157. Trafnie krytykuje ten kierunek wyk adni M. Niedo pia ,
Glosa do wyroku S du Najwy szego z 22 maja 2002 r., I CK 26/02, Monitor Prawniczy 2005, nr 15,
s. 770-771.
341

J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013,
komentarz do art. 928, Nb 35.

342
Odró nianie od siebie obu opisanych wy ej sytuacji sta oby w sprzeczno ci z wyró nian przez
J. Kremisa funkcj prewencyjn przepisów o niegodno ci (por. J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny –
komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 928, Nb 36).
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VI. Badanie aktowe

tyt

1. Uwagi ogólne

ut

W badaniu aktowym zanalizowano 298 spraw. Pe na ich lista z podzia em na s dy
i sygnatury zosta a umieszczona w za czniku do niniejszego opracowania.

m
Wy

Na wskazan liczb spraw sk ada si :
- 129 spraw o przes uchanie wiadków testamentu ustnego,
- 5 spraw o otwarcie i og oszenie testamentu,
- 159 spraw o stwierdzenie nabycia spadku,

iar

- 5 spraw o zmian postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku.
We wszystkich sprawach, których przedmiotem by o otwarcie i og oszenie
jego

stwierdzaj cego tre

uS

testamentu,

przedmiotem

by o

otwarcie

i

og oszenie

tre ci

pisma

testamentu ustnego.

Badane sprawy obj y lata 2009-2014.

pra

Podkre li nale y, e w wi kszo ci spraw o stwierdzenie nabycia spadku, w których
toku dosz o do wniesienia

dania przes uchania wiadków testamentu ustnego, nie

wyst pi o „wyodr bnienie” z trwaj cej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

wie

„odr bnej sprawy” o przes uchanie wiadków testamentu ustnego. W sprawach
takich ca e post powanie toczy o si pod sygnatur sprawy o stwierdzenie nabycia
spadku. Dotyczy o to tak e wi kszo ci spraw o zmian postanowienia o stwierdzenie

z wyszukaniem takich w

dli

nabycia spadku. Mog o to powodowa w praktyce s dów powszechnych trudno ci
nie spraw spo ród wszystkich spraw o stwierdzenie

nabycia spadku. Tak e pocz tkowe poszukiwanie przez autora badania spraw dla

wo

badania relewantnych skupi o si na sprawach dotycz cych przes uchania wiadków
testamentu ustnego. Na tej podstawie starano si
o stwierdzenie nabycia spadku pojawi a si

ustali , w których sprawach

kwestia istnienia, wa no ci oraz

skuteczno ci testamentu ustnego. St d te mo na przyj

ci
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, e nie wszystkie sprawy

Ins

o stwierdzenie nabycia spadku, w których pojawi o si w latach 2009-2014 badane

zagadnienie, uda o si z s dów uzyska

343

.

tyt

Zaskakuj ca by a stosunkowo niewielka liczba spraw, w których zosta o sporz dzone
uzasadnienie cho

jednego orzeczenia w toku post powania (zazwyczaj by o to

postanowienie s du pierwszej instancji). Ze wskazanych 164 spraw o stwierdzenie

ut

nabycia spadku lub zmian

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

uzasadnienia postanowienia pierwszej instancji zosta y sporz dzone jedynie w 55

m
Wy

sprawach (33,5%). W kilku wypadkach by y wnoszone wnioski o sporz dzenie
takiego uzasadnienia, ale wniesione zosta y one po terminie, nieop acone lub nawet
wycofane344.

W wi kszo ci wypadków brak sporz dzenia uzasadnienia wynika z jednego
z dwóch wypadków.

iar

Po pierwsze, z tego, e s d stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu
ustnego na rzecz osoby okre lonej w tym testamencie jako spadkobierca.

takim spadkodawcy mia by

uS

Zarazem brak by o jakiegokolwiek sporu w ród cz onków rodziny co do tego, kto po
spadkobierc . Cz sto tak e dany spadkodawca nie

mia innej rodziny lub krewnych ni wnioskodawca. W takich sytuacjach brak by o
nast pczo wniosku o sporz dzenie uzasadnienia wyroku oraz apelacji. Powody

pra

prowadz ce do powstania takiej sytuacji b

wskazywane poni ej.

Po drugie, z tego, e s d uzna , i w sprawie – mimo zg aszanych wniosków – nie
zosta sporz dzony testament ustny. Wynika o to albo z oczywistych wadliwo ci

wie

formalnych takiego testamentu (brak wymaganej liczby
jednoczesnej

obecno ci,

brak

animus

w stwierdzeniu jego tre ci (np. z

testandi

wiadków, brak ich

testatora),

albo

wadliwo ci

eniu wniosku o przes uchanie

mierci spadkodawcy).

dli

testamentu ustnego po terminie sze ciu miesi cy po

wiadków

Ewentualnie wynika o to z faktu, e s d nie da wiary wiadkom testamentu, jakoby

wo

343
Skierowana do s dów pro ba dotyczy a nades ania wszystkich akt prawomocnie zako czonych
spraw, w których w toku post powania spadkowego stwierdzana by a tre testamentu ustnego (w
tym wszystkich spraw o symbolu repetytorium NS 271 – spraw o przes uchanie wiadków testamentu
ustnego). Podkre li nale y, e w kilku wypadkach nades ane akta dotyczy y spraw niezako czonych
i zosta y one pomini te w badaniu.
344
Por. przyk adowo spraw przed S dem Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim o sygn. I Ns
705/13; spraw przed S dem Rejonowym w Gostyninie o sygn. I Ns 437/12; spraw przed S dem
Rejonowym w Garwolinie o sygn. I Ns 119/11.

ci
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Ins

testament taki zosta w ogóle sporz dzony. W tym ostatnim wypadku brak sk adania

wniosku o

uzasadnienie

wyroku

wynika

zapewne

uzasadnienia s du pierwszej instancji i by

z dok adnego

ustnego

mo e z gro by ewentualnej

tyt

odpowiedzialno ci karnej wnioskodawcy oraz wiadków za fa szywe zeznania345.
Wi kszo

spraw zosta a zako czona na etapie pierwszej instancji. W wi kszo ci

ut

takich spraw nie wnoszono nast pnie apelacji, nawet je eli s d orzek , e podstaw
dziedziczenia w sprawie s

przepisy ustawy346. Wniesiono j

jedynie w oko o 26

m
Wy

sprawach. Zosta a ona uwzgl dniona jedynie w 5 sprawach347. W kilku wypadkach
wniesione apelacje zosta y jednak odrzucone jako wniesione po terminie lub – w
dwóch wypadkach – nieop acone. Jedynie w 4 sprawach skierowano skargi
kasacyjne do S du Najwy szego.

adna z nich nie zosta a uwzgl dniona, a nawet

nie zosta y one w ogóle przyj te do rozpoznania.

iar

W 14 sprawach, mimo stwierdzenia tre ci testamentu ustnego na podstawie
przes uchania wiadków lub sporz dzonego pisma, w chwili zako czenia badania
toczy a si

jeszcze sprawa o stwierdzenie nabycia spadku348. Sprawy takie

uS

zosta y jedynie wzmiankowane w niniejszym badaniu w zakresie w jakim uznano to
za niezb dne.

Sprawy, które by y obj te badaniem aktowym, bardzo cz sto mia y zbli ony schemat.

pra

Nie ulega o w nich w tpliwo ciom, e spadkodawca chcia przeznaczy okre lonej
osobie swój maj tek, o czym mówi

wielokrotnie przed

mierci . W toku

post powania o stwierdzenie nabycia spadku wszyscy cz onkowie rodziny odrzucali
go”. W tpliwe by o jednak cz sto, czy rzeczywi cie

wie

spadek lub „zrzekali si

kiedykolwiek dosz o do rozrz dzenia maj tkiem na wypadek mierci w sposób
mog cy spe nia przes anki art. 952 k.c. Po wielokro jednak w sytuacjach takich
nast powa o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz takich „spadkobierców”. Sytuacje

dli

345

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. VIII Ns 281/12.

346

wo

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 826/13; sprawie przed
dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 3565/12; sprawie przed S dem Rejonowym
w W growie o sygn. I Ns 513/12.
347

W niektórych z nich dwukrotnie por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn.
I Ns 426/07.
348
Dla przyk adu by y to m.in. sprawa przed S dem Rejonowym w Koszalinie o sygn. I Ns 894/12;
sprawa przed S dem Rejonowym dla Warszawy- oliborza w Warszawie o sygn. I Ns 309/13; sprawa
przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 1016/13.
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Ins

takie mo na okre li

eufemistycznie jako „nabycie spadku zgodne z wol

spadkodawcy za porozumieniem rodziny i wspó uczestnictwem s du”. W niektórych

wypadkach ca e post powanie dowodowe w takich sprawach ogranicza o si

do

tyt

przes uchania

wiadków testamentu ustnego oraz wnioskodawcy349. Nie by o

wówczas prowadzone badanie istnienia przes anek testamentu ustnego – zw aszcza

ut

obawy rych ej mierci oraz niemo liwo ci lub znacznego utrudnienia sporz dzenia
testamentu w formie zwyk ej. Dotyczy to tak e braku korzystania przez s dy
z ewentualnej dokumentacji medycznej spadkodawcy. W badanych sprawach na 164

m
Wy

wypadki, w których wydano postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w ok. 90
wypadkach s dy stwierdzi y, e po dziedziczenia dosz o na podstawie testamentu
ustnego (ok. 55%).

W pozosta ych wypadkach s dy uzna y, e testament ustny nie zosta sporz dzony.
W okre lonej liczbie wypadków by o to spowodowane wadami formalnymi takich

iar

„testamentów” (np. brak odpowiedniej liczby
Cz

wiadków wskutek ich wy czenia).

ciej jednak s dy uznawa y, e nie by y w danej sytuacji spe nione przes anki

uS

sporz dzenia testamentu ustnego – zazwyczaj obawa rych ej

mierci (por. uwagi

dalej). W tym kontek cie trudno jest jednak formu owa stanowcze wnioski. Tak jak
to by o wskazywane powy ej, wielokrotnie brak jest uzasadnienia orzecze s dów
pierwszej instancji, które przyjmowa y brak istnienia, wa no ci lub skuteczno ci
mo na wra enie,

e w kilku

pra

testamentu ustnego w danej sytuacji. Odnie

wypadkach, w których takie uzasadnienie by o i s dy negowa y istnienie przes anek
testamentu ustnego, wynika o to równie po rednio z oceny przez s d wiarygodno ci
w sprawie wiadków. Mo na te odnie

wra enie, e uznanie, i w danej sprawie

wie

nie wyst powa y przes anki testamentu ustnego, wynika o wówczas z niech ci do
wyra nego zaprzeczenia takim zeznaniom350. Cz sto zreszt
wp ywaj ce na istnienie i skuteczno

oba te powody

testamentu ustnego w uzasadnieniu orzecze

wo

dli

by y wskazywane wspólnie351.

349

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w wieciu o sygn. I Ns 341/13; sprawie przed
dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 477/12; sprawie przed S dem Rejonowym w Radomiu
o sygn. I Ns 1304/12.
350

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w B dzinie o sygn. I Ns 875/11.

351

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w My lenicach o sygn. I Ns 706/12.
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Interesuj ce by y sprawy, w których, mimo

e dosz o do sporz dzenia pisma

stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego lub z

one zosta y zeznania przed s dem

stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego, nie odnotowano nast pnie sprawy

tyt

o stwierdzenie nabycia spadku352. Powody dla których dosz o do takiej sytuacji
mog

by jedynie oceniane w sposób hipotetyczny. Jak si

wydaje, w niektórych

ut

sprawach tego typu wynika o to ju z oceny wnioskodawcy (dokonywanej na etapie
przes uchania

wiadków testamentu ustnego),

e wniosek o stwierdzenie nabycia

spadku na tej podstawie b dzie bezskuteczny np. z powodu zbyt pó nego z

enia

m
Wy

wniosku o przes uchanie wiadków testamentu ustnego, zbyt ma ej liczby wiadków
lub braku ich jednoczesnej obecno ci353, kwestionowania przez wiadków, tego, e
one354 lub tego, e

wiadczenie woli spadkodawczyni okre lonej tre ci zosta o z
wiadczenie woli spadkodawczyni nie mog oby by

traktowane jako testament

z braku animus testandi. W okre lonych wypadkach ju

wskazywano na mo liwo

wiadków testamentu ustnego

jego potencjalnego sfa szowania355.

ono mo liwo

okre lenia tego, jak kszta tuje si liczba wniosków

uS

W badaniu za

iar

informacyjnego poprzedzaj cego przes uchanie

na etapie przes uchania

o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego sk adanych na podstawie art. 952 § 2 k.c.
w stosunku do liczby wniosków sk adanych na podstawie art. 952 § 3 k.c. Wynik
mo e by uznany w tym zakresie za zaskakuj cy, gdy jedynie w ok. 50 sprawach
wiadków pisma maj cego stwierdza

pra

odnotowano sporz dzenie przez

testamentu ustnego. W pozosta ych wypadkach wniosek zawiera
wiadków, którzy mieli zosta

tre

wskazanie

przes uchani przed s dem na okoliczno

z

enia

przez spadkodawc takiego o wiadczenia.

wie

Zdarza y si pojedyncze sprawy, w których przed z
wiadków testamentu ustnego lub z
testament

dosz o

do

eniem wniosku o przes uchanie

eniem pisma maj cego stwierdza

stwierdzenia

nabycia

spadku

lub

taki

notarialnego

dli

352

wo

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w aganiu o sygn. I Ns 582/13; sprawie przed
dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 278/12; sprawie przed S dem Rejonowym w My lenicach
o sygn. I Ns 344/13; sprawie przed S dem Rejonowym w Mi sku Mazowieckim o sygn. I Ns 93/11;
sprawie przed S dem Rejonowym w Gnie nie o sygn. I Ns 874/13.
353

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Tarnowie o sygn. XII Ns 683/13.

354

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w My lenicach o sygn. I Ns 344/13.

355

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Mi sku Mazowieckim o sygn. I Ns 93/11.
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po wiadczenia dziedziczenia356. Liczba spraw tego ostatniego typu wynika a

zapewne z faktu,

a wi c nie zd

e przepisy te wesz y w ycie dopiero 2 pa dziernika 2008 r.,

y „przyj

si ” w odbiorze spo ecznym. W trzech sprawach toczy a

tyt

si nast pnie w s dzie sprawa o uchylenie aktu po wiadczenia dziedziczenia357.

ut

2. Okoliczno ci uzasadniaj ce sporz dzenie testamentu ustnego w

wietle

bada aktowych

m
Wy

2.1. Istnienie obawy rych ej mierci

Najcz stszym uchybieniem, które wynika z analizowanych akt spraw, jest pomijanie
przez

s dy

analizy

istnienia

przes anek

umo liwiaj cych

testatorowi

sporz dzenie testamentu ustnego. Dotyczy to zw aszcza przes anki obawy
mierci. S dy najcz

ciej nie bada y istnienia tej przes anki358. Przed

iar

rych ej

stwierdzeniem nabycia spadku nie wnosi y ani o dostarczenie akt medycznych
spadkodawcy, ani nie powo ywa y bieg ych z zakresu medycyny w celu ustalenia

uS

stanu zdrowia spadkodawcy359.
Ocena obawy rych ej

mierci dokonywana by a w takich sytuacjach

w oparciu o zeznania

wiadków360 lub wiedz

notoryjn

ównie

s dziego361. Czasem

pra

356

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Zgierzu o sygn. I Ns 1678/12; w sprawie przed
dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07.

357

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Zgierzu o sygn. I Ns 1678/12.

358

dli

wie

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 850/13; sprawie przed
dem Rejonowym dla odzi- ródmie cia w odzi o sygn. III Ns 1020/13; sprawie przed S dem
Rejonowym w Turku o sygn. I Ns 218/11; sprawie przed S dem Rejonowym w Z bkowicach
skich
o sygn. I Ns 340/11; sprawie przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns 1465/13; sprawie
przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns 1860/13; sprawie przed S dem Rejonowym
w Kartuzach o sygn. I Ns 816/11; sprawie przed S dem Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns
703/12; sprawie przed S dem Rejonowym w Bochni o sygn. I Ns 483/13.
359

wo

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 826/13; sprawie przed
dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13; sprawie przed S dem Rejonowym dla odziródmie cia w odzi o sygn. III Ns 1020/13; sprawie przed S dem Rejonowym w Turku o sygn. I Ns
218/11; sprawie przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11; sprawie przed S dem
Rejonowym w Kro nie Odrza skim o sygn. I Ns 693/12; sprawie przed S dem Rejonowym
w Z bkowicach
skich o sygn. I Ns 340/11; sprawie przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn.
I Ns 1465/13; sprawie przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 310/12; sprawie przed
dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 816/11; sprawie przed S dem Rejonowym w
cucie
o sygn. I Ns 372/13.
360

102
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Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Turku o sygn. I Ns 218/11, s d w ogóle nie
bada istnienia obawy rych ej mierci spadkodawcy opieraj c si w tym zakresie jedynie na
zeznaniach wiadków i wnioskodawcy, którzy twierdzili, e spadkodawca w chwili testowania „ le si

Ins

istnienie takiej obawy zosta o wyinterpretowane z okoliczno ci danego wypadku np.

nag ego pogorszenia si stanu zdrowia spadkodawczyni i faktu, e nied ugo pó niej

zosta a ona zabrana do szpitala i zmar a362. W okre lonych wypadkach s dy, po

tyt

otrzymaniu akt medycznych, samodzielnie dokonywa y oceny istnienia takiej
obawy363.

ut

Pokre li

nale y przy tym,

spadkodawcy, cz stokro

e opinie

wiadków co do stanu zdrowia danego

diametralnie ró ni y si

od siebie364. Cz sto te

m
Wy

wiadkowie wprost zeznawali, e dana osoba czu a si okre lonego dnia dobrze i nic
nie wskazywa o na jej rych

mier

365

, albo nawet znajdowa a si

– pomimo

podesz ego wieku – „w pe ni si psychicznych i fizycznych” i „nie mia a

adnych

przes anek by obawia si rych ej mierci”366. Przeciwko istnieniu u testatorów obawy

361

iar

czu ”. Analiz sprawy utrudnia brak uzasadnienia postanowienia. Podobne uwagi mo na zg osi m.in.
co do nast puj cych spraw: sprawy przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11, sprawy
przed S dem Rejonowym w Nowym S czu o sygn. I Ns 679/13; sprawy przed S dem Rejonowym
w Przemy lu o sygn. I Ns 1860/13; sprawy przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns
310/12; sprawy przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 816/11; sprawy przed S dem
Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 774/12.

pra

362

uS

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 850/13, nie ulega o
tpliwo ciom, e spadkodawczyni by a ci ko chora i znajdowa a si w stanie zagra aj cym jej
yciu. By a te pod czona do aparatury medycznej. W sprawie przed S dem Rejonowym w Bielsku
Podlaskim o sygn. I Ns 1647/13, spadkodawczyni mia a testowa w szpitalu kilka godzin przed
za amaniem si stanu zdrowia. W sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce
w Poznaniu o sygn. I Ns 1021/11, spadkodawczyni mia a testowa na oddziale opieki paliatywnej tu
przed mierci .
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Z bkowicach
skich o sygn. I Ns 340/11.
Podobnie w sprawie przed S dem Rejonowym w
cucie o sygn. I Ns 381/11, gdzie z faktu, e
spadkodawca zmar na zawa serca dwa dni po z eniu o wiadczenia, s d wyinterpretowa to, i
zapewne znajdowa si w chwili sporz dzenia testamentu w stanie obawy rych ej mierci. Analiz
sprawy utrudnia jednak brak uzasadnienia postanowienia.

wie

363

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 3329/13; sprawie
przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 2985/12; sprawie przed S dem Rejonowym
w Turku o sygn. I Ns 940/12; w tym te kierunku rozwa ania w sprawie przed S dem Rejonowym
w yrardowie o sygn. I Ns 703/12.
364

wo

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. II Ns 5522/12; czy
sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 357/12. Z kolei
w sprawie przed S dem Rejonowym dla odzi- ródmie cia w odzi o sygn. III Ns 1020/13,
wiadkowie stwierdzili, e spadkodawczyni w toku rozmowy, która prowadzona by a podczas wigilii,
czu a si dobrze (mimo e chorowa a ju d szy czas na raka). Ocen rozumowania s du w sprawie
utrudnia brak uzasadnienia postanowienia.
365
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym dla Warszawy- oliborza w Warszawie o sygn. I
Ns 309/13; sprawie przed S dem Rejonowym w B dzinie o sygn. I Ns 875/11; sprawie przed S dem
Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11 (w której spadkodawca sporz dzi testament ustny
1 listopada czuj c si dobrze, a zmar po 12 dniach); sprawie przed S dem Rejonowym
w Bydgoszczy o sygn. II Ns 3565/12.
366

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10 oraz spraw przed S dem
Rejonowym w
cucie o sygn. I Ns 381/11.
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rych ej

mierci cz sto przemawia y same przekazane przez

wiadków ich

stwierdzenia np. „czuje si ju lepiej i nie chce jecha do lekarza”. Wzbudza mo e

to w tpliwo ci co do tego, czy rzeczywi cie w danej sytuacji wyst powa a obawa

tyt

rych ej mierci rozumiana w sposób subiektywny.
Z przeanalizowanych akt wynika zarazem, e tam gdzie s d wnosi o sporz dzenie

ut

opinii przez bieg ego (psychologa, neurologa etc.) w wi kszo ci wypadków
stanowisko specjalisty co do istnienia okoliczno ci szczególnych mog cych
za istnieniem obawy rych ej

m
Wy

przemawia

przes dzaj ce spraw

367

, cho

mierci mog o zosta

uznane za

w niektórych wypadkach s d od opinii takiej

odst powa 368. W niektórych sprawach biegli wprost formu owali wnioski nie tylko co
do istnienia obawy rych ej

mierci rozumianej obiektywnie, ale te

co do

subiektywnego nastawienia testatora w chwili testowania369.

iar

Interesuj ca w tym zakresie mo e by

sprawa przed S dem Rejonowym

w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1048/09370, w której spadkodawczyni cierpia a na
rozleg

chorob wie cow , co do której istnienia nie mia a pe nej wiadomo ci (cho

uS

cierpia a równie na inne schorzenia). Specjalista kardiolog orzek , e osoba taka nie
mog a by w stanie obawy rych ej mierci w chwili testowania (przed zabraniem jej
do szpitala), gdy

z jego praktyki wynika o,

e obawa taka powstaje dopiero po

pra

otrzymaniu przez pacjenta od lekarza dok adnych informacji o zaawansowaniu jego
choroby i o stanie zdrowia371. Dopiero wówczas, zdaniem bieg ego, u pacjenta
pojawia si

wiadomo

powagi sytuacji, która prowadzi do przywo ania

rodziny i wydania dyspozycji spadkowych. S d stwierdzi nabycie spadku na

wie

podstawie ustawy. Analiz

podstaw tego rozstrzygni cia i wp ywu na niego opinii

367

Por. w sprawie przed S dem Rejonowym w Gryficach o sygn. I Ns 400/08; sprawie przed S dem
Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10; sprawie przed S dem Rejonowym
w yrardowie o sygn. I Ns 768/10; sprawie przed S dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. II Ns
5522/12.

dli

368

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym Lublin-Zachód o sygn. I Ns 132/11.

369

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bochni o sygn. I Ns 393/13 (gdzie w opinii
bieg ego wskazano wprost na subiektywne i obiektywne istnienie obawy rych ej mierci).
Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1048/09.

371

wo

370

Jak zauwa
bieg y w sprawie: „osoba, która nie u wiadamia sobie zagro enia, gdy nie wie
o zaawansowanej chorobie wie cowej i mo liwych powik aniach, nie ma podstaw do obawy rych ej
mierci sercowej”. Sfera pod wiadomo ci i psychoanalizy przekracza za kompetencje specjalisty
kardiologa. Lekarz wyra nie potwierdzi te , e wydaje si ma o prawdopodobne „by na dwie doby
przed dokonaniem si zawa u serca, osoba dbaj ca o zdrowie, nie maj ca wiedzy, e ma
zaawansowan posta tej choroby zacz a odczuwa obaw rych ej mierci”.

ci

104

Ins

bieg ego utrudnia jednak brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia

spadku.

tyt

Zazwyczaj podstaw

do istnienia u spadkodawcy obawy rych ej mierci by a jego

ugotrwa a choroba372 lub wiek373. W

wietle bada

aktowych ze stanu

faktycznego spraw trudno jest si te niekiedy dowiedzie , czy istnia y jeszcze inne

ut

okoliczno ci, które przemawia y za stwierdzeniem przez s d wyst pienia po stronie
danej osoby obawy rych ej

S du Najwy szego, zaprezentowan

m
Wy

podziela y jednak wyk adni

mierci374. W niektórych wypadkach s dy orzekaj ce
ju

powy ej,

i stwierdza y, e nie istnieje obawa rych ej mierci w rozumieniu art. 952 § 1 k.c.
w sytuacji, gdy brak jest pogorszenia si

stanu zdrowia spadkodawcy w trwaj cej

ej chorobie375. Wyk adnia taka mia a decyduj ce znaczenie zarówno w zakresie
uznania braku spe nienia przes anek testamentu ustnego, jak i niekiedy by a jednym
z najwa niejszych argumentów przemawiaj cych za istnieniem u testatora

iar

rzeczywistej obawy rych ej mierci (np. na skutek nag ego pogorszenie si stanu jego
zdrowia w toku choroby serca376).

uS

Cz ste w praktyce by y sytuacje, w których s d stwierdziwszy nabycie spadku na
podstawie

testamentu

ustnego

nast pnie

nie

sporz dza

uzasadnienia

postanowienia w braku ku temu wniosków stron lub wniesienia ich po terminie377.

pra

Cz sto uniemo liwia to zapoznania si z tokiem my lenia s du, który sta u podstaw
danego rozstrzygni cia. Uniemo liwia te analiz tego, za któr z wyk adni poj cia
obawy rych ej mierci s d si
„rych

ci”

opowiedzia lub jak oceni w danej sprawie poj cie

mierci. Tym niemniej – tam, gdzie sporz dzane by o uzasadnienie

wie

postanowienia – dostrzec mo na,

e w orzecznictwie s dów powszechnych

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Tarnowie o sygn. X Ns 359/11.

373

Por. stan faktyczny sprawy przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 936/10.

374

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07.

dli

372

375

Dla przyk adu w sprawie przed S dem Rejonowym Lublin-Zachód o sygn. I Ns 132/11; sprawie
przed S dem Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 689/10. W tym te kierunku uzasadnienie
w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 357/12.

wo

376

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Gryficach o sygn. I Ns 400/08. Zob. te
spraw przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07 oraz spraw przed S dem
Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. II Ns 5522/12.
377

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 826/13; sprawie przed
dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13; sprawie przed S dem Rejonowym w Kro nie
Odrza skim o sygn. I Ns 693/12; sprawie przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns
1465/13.

ci

105

Ins

zdecydowanie przewa a koncepcja mieszana378, nawet je eli s d wyra nie nie

odwo uje si

do niej w uzasadnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia

spadku379. Dost pne uzasadnienia s dów najcz

ciej przyjmuj bowiem w sposób

tyt

zdecydowany, e subiektywna obawa rych ej mierci spadkodawcy musi by oparta
na uzasadniaj cych j okoliczno ciach obiektywnych (nast pnie okoliczno ci takie s

ut

zazwyczaj w uzasadnieniu szczegó owo wskazywane). W pojedynczych jedynie
orzeczeniach da si odczu wsparcie dla wyk adni subiektywnej380.

m
Wy

Jako ciekawostk mo na na koniec poda , e w jednym z orzecze wprost przyj to,
e obawa rych ej

mierci musi prowadzi

do utrudnienia lub uniemo liwienia

sporz dzenia testamentu w formie zwyklej, a wi c odrzucono do
obowi zuj

powszechnie

obecnie wyk adni art. 952 § 1 k.c.381. Tym niemniej s d w sprawie tej

uzna zarówno, e taka obawa rych ej mierci istnia a, jak i niemo liwe by o z powodu
stanu zdrowia spadkodawczyni sporz dzenie testamentu w formie zwyk ej.

iar

2.2. Okoliczno ci uniemo liwiaj ce lub utrudniaj ce sporz dzenie testamentu
w formie zwyk ej

podlega a te

mierci w toku analizowanych spraw badaniu

zazwyczaj kwestia mo liwo ci sporz dzenia testamentu w formie

pra

378

uS

Oprócz istnienia obawy rych ej

wie

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07; spraw przed
dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. II Ns 5522/12; spraw przed S dem Rejonowym
w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 288/11; spraw przed S dem Rejonowym w Rawie
Mazowieckiej o sygn. VII Ns 79/13; spraw przed S dem Rejonowym w Sieradzu o sygn. I Ns 83/11;
spraw przed S dem Rejonowym w Ja le o sygn. I Ns 175/08; spraw przed S dem Rejonowym
Lublin-Zachód o sygn. I Ns 132/11; spraw przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
o sygn. II Ns 357/10; spraw przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 79/11; spraw przed
dem Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 768/10. Tak te uzasadnienie postanowienia II instancji
(S d Okr gowy w Gliwicach) w sprawie o sygn. III Ca 1095/11.
379

dli

Por. postanowienia w sprawie przed S dem Rejonowym w B dzinie o sygn. I Ns 875/11 oraz
sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 357/12 (gdzie
znajduj si ciekawe rozwa ania, dlaczego spadkodawczyni nie odczuwa a tak e w danej sytuacji
subiektywnej obawy rych ej mierci). W tym te kierunku, jak si wydaje, uzasadnienie w sprawie
przed S dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. II Ns 5522/12.

wo

380
Por. spraw przed S dem Rejonowym w om y o sygn. VIII Ns 562/13. W sprawie spadkodawca
mia testowa w kuchni wobec trzech wiadków kilkana cie dni po nag ej mierci swojej siostry, której
mierci by przybity. W dniu testowania mia si le czu . Tym niemniej zmar dopiero 1,5 miesi ca
po tej dacie. S d nie bada obawy rych ej mierci ani akt medycznych, st d mo na zak ada , e
przyj
subiektywne rozumienie obawy rych ej mierci. Analiz sprawy utrudnia jednak brak
uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym te kierunku uzasadnienie
postanowienia w sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2975/09.
381

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2975/09.

ci
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Ins

zwyk ej382. W kilku wypadkach wnioskodawcy, przy wsparciu wiadków, wykazywali

bowiem, e spadkodawca nie móg sporz dzi testamentu w formie holograficznej

i musia testowa

w formie ustnej z powodu choroby lub podesz ego wieku.

tyt

Podkre lali przy tym, ze sporz dzenie testamentu w formie pisemnej nie by oby
r ce”383, cierpia na chorob

y mu si

Parkinsona384, mia niedow ad r ki, któr

pisa 385 lub wynika o to z faktu jego

ut

mo liwe przez wzgl d na to, e np. „trz

sparali owania386. W badaniu nie odnotowano jednak wypadków, w których
spadkodawca nie umia pisa (by analfabet ).

m
Wy

Ciekawym wypadkiem by a przy tym argumentacja S du Rejonowego w Sieradzu
w sprawie o sygn. I Ns 83/11387, który – poza istnieniem w sprawie obawy rych ej
mierci – przyj , e istnieje równie stan niemo liwo ci sporz dzenia testamentu
w formie zwyk ej. Argumentacj opar na stanie faktycznym, w którym stan zdrowia
spadkodawcy uniemo liwia mu samodzielne udanie si do notariusza, a jego kolega,

iar

którego o to poprosi , „nie mia z uwagi na obowi zki zawodowe i konieczno
sprawowania opieki nad chorym na nowotwór bratem czasu na udzielenie ww.

uS

pomocy spadkodawcy”. Argumentacja taka wydaje si

zbyt liberalna, gdy

pomijaj ca fakt, e spadkodawca móg w tym samym czasie sporz dzi testament
w

formie

holograficznej388.

Podobnie

oceni

nale y

sytuacj ,

w

której

spadkodawczyni odrzuca a zamiar sporz dzenia testamentu w formie notarialnej

382

si z tym wi za

mierci (co

pra

z niewyt umaczalnego logicznie strachu przed mog

wie

Nie by o to jednak zasad . Wielokrotnie bowiem s dy nie bada y istnienia tej przes anki. Zazwyczaj
wyst powa o to w sprawach, w których s dy nie bada y te wnikliwie przes anki istnienia obawy rych ej
mierci spadkodawcy, por. dla przyk adu spraw przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns
1465/13 lub spraw przed S dem Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 703/12.
383

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 826/13; spraw przed
dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10; spraw przed S dem Rejonowym Lublin-Zachód
o sygn. I Ns 132/11 (podkre li nale y, e takie twierdzenia wiadków zosta y w tej sprawie odrzucone
przez s d).
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10.

385

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns 437/12.

386

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns 1860/13.

387

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sieradzu o sygn. I Ns 83/11.

wo

384

388
Z zezna wiadków wynika o jednak, e przekonany by on subiektywnie, e sporz dzi testament
w formie zwyk ej mo e jedynie przed osob urz dow (tzn. notariuszem). Tym niemniej z notatek,
które testator czyni w swoich dokumentach, wynika o, e by w stanie pisa na kilka dni przed
domnieman dat sporz dzenia testamentu w formie ustnej.

ci
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Ins

nast pnie zrodzi o w sprawie w tpliwo ci, dlaczego zdecydowa a si jednak testowa

w formie ustnej)389.

tyt

Do sytuacji opisywanych powy ej nale y podchodzi

ze znaczn

ostro no ci .

Wielokrotnie w toku sprawy sami wiadkowie wskazywali bowiem, e spadkodawca
by by w stanie sporz dzi

testament w formie holograficznej390 lub by by

ut

w stanie uda si do notariusza391 albo istnia aby mo liwo
notariusza392. W takich sytuacjach wydaje si

m
Wy

w okresie, w którym mia o doj

wezwania do niego

wskazane, aby s dy bada y, czy

do sporz dzenia testamentu, spadkodawca

w rzeczywisto ci móg pisa lub istnia a mo liwo

wezwania do niego notariusza.

Wystarczaj ce s przy tym dowody po rednie np. listy datowane przez spadkodawc
na podobn dat lub pisma skierowane do urz dów administracji. Ocena taka nie
mo e by

jednak ocen

w ogólno ci pisa

bardzo restryktywn . Sam fakt,

e spadkodawca móg

i w okresie sporz dzania testamentu ustnego sporz dza inne

iar

dokumenty, nie przes dza bowiem na pewno, e w chwili testowania rzeczywi cie
nie mog o doj

u niego do nawrotu lub zwi kszenia choroby (i przyk adowo z tego
mu si

r ce”, co uniemo liwia oby mu sporz dzenie

uS

powodu „mog y trz

testamentu)393. Zazwyczaj w sytuacji, gdy s d wskazywa na inne zachowania
spadkodawcy maj ce przemawia za tym,

e móg on w momencie testowania

sporz dzi testament w formie zwyk ej (np. to, e kilka tygodni po „sporz dzeniu”

jednej z nieruchomo ci nale

do notariusza, aby tam sporz dzi darowizn

pra

testamentu w formie ustnej uda si

cych do jego maj tku), odmawia stwierdzenia nabycia

spadku na podstawie testamentu ustnego394. Podobne uwagi nale y odpowiednio

wie

389

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07.

390

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym dla Warszawy- oliborza w Warszawie o sygn.
I Ns 309/13; sprawie przed S dem Rejonowym w Zgierzu o sygn. I Ns 1678/12; sprawie przed S dem
Rejonowym Lublin-Zachód o sygn. I Ns 132/11.
391

wo

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym dla Warszawy- oliborza w Warszawie o sygn.
I Ns 309/13 albo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 3565/12, w której
wprost w pi mie stwierdzaj cym tre testamentu ustnego wskazano, e spadkodawca stwierdza , e
„szkoda mu pieni dzy [na notariusza], gdy nie wie jeszcze ile potrwa leczenie”. Por. te szerokie
rozwa ania s du dotycz ce tego zagadnienia w sprawie przed S dem Rejonowym Lublin-Zachód
o sygn. I Ns 132/11.
392

Cho w niektórych sprawach wskazywano, e by oby to trudne np. w wyniku trwaj cego okresu
noworocznego (tak w sprawie przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns 1860/13).
393

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w S upsku o sygn. IX Ns 1109/12.
Spadkodawczyni nie mog a sporz dzi testamentu w formie pisemnej, gdy mia a sparali owan
praw stron cia a, b
c zarazem osob prawor czn .
394

Sprawa przed S dem Rejonowym w Jeleniej Górze o sygn. I Ns 1719/11.

ci
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Ins
odnie

do realno ci wezwania notariusza (zob. szerzej uwagi w punkcie siódmym

niniejszego opracowania).

tyt

Nie odnotowano w badaniu wypadku, w którym spadkodawca mia trudno ci w uj ciu
swych my li w zdania i przelaniu ich na papier z powodu niskich kwalifikacji
osobistych np. analfabetyzmu. Za podobne mo na jednak uzna wypadki, w których

ut

choroba

spadkodawcy

skoncentrowanie si

wiadomo

kontakt

z

innymi

osobami,

dokonywanych rozrz dze . Cz sto dotyczy o to

wypadków osób, które mia y testowa
ib

mu

na przekazywanych innym osobom informacjom lub

m
Wy

nawet zak óca a

utrudnia a

w szpitalu, w agonalnym stanie choroby

c pod wp ywem silnych rodków znieczulaj cych395. Takie sytuacje wymagaj

szczególnie uwa nego zbadania przez s dy tego, czy rzeczywi cie wyst puje po
stronie testatora zdolno
znajduje si

testowania, tzn. osoba dokonuj ca rozrz dze

nie

w stanie wy czaj cym wiadome albo swobodne powzi cie decyzji i

iar

wyra enie woli396. Zagadnieniu temu zostanie po wi cony kolejny podpunkt
opracowania.

uS

Sytuacj

potencjalnej konwersji testamentu alograficznego na testament ustny

w badaniu aktowym odnotowano w dwóch wypadkach. Opisane zosta y one ju
powy ej i w jednej z nich dosz o do dokonania przez s d takiej konwersji.

pra

2.3. Sporz dzenie testamentu w formie ustnej a

wiadomo

i swoboda

spadkodawcy w chwili sporz dzenia testamentu

w szpitalu lub hospicjum, w tpliwo ci budzi
wiadomo ci. W
post powania,

wie

W wypadkach testowania przez spadkodawc

na

u

mierci – a zw aszcza

mo e tak e kwestia istnienia jego

kilku wypadkach by o to podnoszone przez uczestników

chc cych podwa

ewentualne

na

podstawie

dli

testamentu ustnego. W takich sytuacjach istnienie

dziedziczenie

wiadomo ci jest zazwyczaj

badane przez bieg ych równocze nie z okre laniem istnienia obawa rych ej

395

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 850/13.

396
Zob. szerzej J. Wierci ski, Brak
Warszawa 2013, s. 75 i nast.
397

wo

mierci397. W kilku sprawach opinie bieg ych ró ni y si od siebie i to od oceny s du

wiadomo ci albo swobody przy sporz dzaniu testamentu,

109

ci

Por. przyk adowo spraw przed S dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. I Ns 70/13.

Ins
zale

o, której z nich da on wiar

398

. W kilku wypadkach s dy uzna y – wprost na

podstawie opinii bieg ych – niewa no

testamentu ustnego (art. 945 § 1 pkt 1

k.c.)399. Jako przyk ad mo na poda

w tym zakresie spraw

przed S dem

tyt

Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2160/11400. W sprawie spadkodawca mia
testowa na rzecz jednego z dwóch synów. Sporne by o jednak to, czy w chwili tego

ut

wiadczenia istnia a u niego
leczonym na t przypad

wiadomo

, gdy

by on wieloletnim alkoholikiem

tak e w chwili testowania. Bieg a stwierdzi a, e ró ne

plany, które testator przekazywa otoczeniu, by y „w

m
Wy

w stanie upojenia alkoholowego” i st d nie mia

ciwe osobom b

cym

wiadomo ci w chwili sporz dzenia

testamentu w rozumieniu art. 945 k.c. Nast pnie s d stwierdzi nabycie spadku na
podstawie ustawy opieraj c si na wskazanej opinii.
W zakresie badania istnienia u spadkodawców
jednak o jakiej

wiadomo ci trudno jest mówi

prawid owo ci w dzia aniu s dów. Dotyczy to zw aszcza spraw,

iar

w których brak by o sporu mi dzy uczestnikami post powania. W wi kszo ci
wypadków (opisywanych ju na wst pie tego rozdzia u) w braku ku temu wniosku

u spadkodawcy

uS

jednego z uczestników post powania s dy opiera y si
wiadomo ci – jedynie na zeznaniach

– co do istnienia

wiadków testamentu lub

zeznaniach osób zainteresowanych w sprawie401.

pra

Interesuj ca by a w tym zakresie sprawa przed S dem Rejonowym w Kro nie
Odrza skim o sygn. I Ns 693/12402. Spadkodawca mia sporz dzi testament ustny
le

c w domu na

ku kilka godzin przed mierci . Wcze niej przyby a do niego

notariusz i spadkodawca próbowa w jej obecno ci testowa
jednak z trudem podnosi si

z

398

wie

Poniewa

na rzecz

ka i nie móg podpisa

ony.

testamentu,

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Gostyninie o sygn. I Ns 437/12, w sprawie tej istnia y
rozbie ne opinie dwóch psychiatrów i neurologa co do stanu wiadomo ci spadkodawcy przed
mierci .

dli

399

wo

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Gostyninie o sygn. I Ns 437/12. W sprawie tej istnia y trzy
rozbie ne opinie dwóch psychiatrów (pierwsza opowiadaj ca si za brakiem u spadkodawcy
wiadomo ci w chwili testowania, a druga pogl d tej odrzucaj ca) oraz Instytutu Naukowego
(przyjmuj ca istnienie u spadkodawcy stanu wiadomo ci). S d przyj dziedziczenie na podstawie
ustawy. Analiz tej sprawy utrudnia brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycie spadku
(wniosek z ono po terminie). Por. te spraw przed S dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. I Ns
70/13.
400

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 5682/10.

401

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 310/12.

402

Sprawa przed S dem Rejonowym w Kro nie Odrza skim o sygn. I Ns 693/12.
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Ins

a ponadto kontakt z nim by znacznie utrudniony, notariusz odmówi a sporz dzenia

testamentu (nie b

c pewna, czy istnieje wiadomo

spadkodawcy). Tego samego

dnia spadkodawca mia wobec przyjació sporz dzi testament ustny w ten sposób,

tyt

e po zapytaniu go przez jednego ze wiadków, czy zamierza nadal zapisa ca y
swój

maj tek

onie,

potakuj co

kiwn

g ow .

S d

wyda

postanowienie

ut

o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego na rzecz ony. Nie
bada jednak tego, czy w takim stanie faktycznym rzeczywi cie mo na by o mówi
jeszcze o

wiadomo ci testatora co do dokonywanych rozrz dze . Brak by o te

m
Wy

w sprawie analizy jakichkolwiek akt medycznych. Prze ledzenie toku rozumowania
du utrudnia jednak brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku.

Podobne uwagi mo na odnie
sporz dzania

przez

niego

do badania swobody spadkodawcy w toku

testamentu

ustnego.

Dla

przyk adu

w

jednej

iar

z analizowanych spraw spadkodawca – osoba w podesz ym wieku, ale w do
dobrym stanie zdrowia – zosta podczas wizyty u swoich opiekunów poproszony

uS

o napisanie, odczytanie i podpisanie testamentu, w którym zapisa aby swój maj tek
na ich rzecz403. Osoby te zaprosi y równie

wcze niej „ wiadków” takiego

wiadczenia. Spadkodawca przeczyta i podpisa wobec

wiadków dokument

okre lony jako „o wiadczenie”, cho uczyni to z niech ci . O wiadczenie takie nie

przes anki obawy rych ej mierci.

pra

zosta o jednak uznane przez s d za wa ny testament ustny z braku istnienia

2.4. Sporz dzenie testamentu ustnego a animus testandi spadkodawcy

wie

W wielu wypadkach sporna by a tak e – sygnalizowana ju powy ej – kwestia tego,
czy o wiadczenie spadkodawcy mog o by w ogóle traktowane jako testament.

spadkodawca mia ch
jednak wyra

j

wiadków wynika o bowiem,

e cho

rzeczywi cie

dli

W kilku sytuacjach z zezna

przekazania maj tku na rzecz okre lonego podmiotu, to

w lu nych rozmowach (cz sto w sytuacjach braku obecno ci

wo

trzech wiadków). Sytuacje takie zazwyczaj prowadzi y do braku uznania istnienia
dziedziczenia na podstawie testamentu ustnego. Przyk adowo w sprawie przed

403

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 288/11.

ci
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dem Rejonowym w Jeleniej Górze o sygn. I Ns 1719/11404, testator w kilku

rozmowach wskazywa ,

e wszystko to co ma „b dzie przepisane” lub „zamierza

przepisa ” w formie aktu notarialnego na rzecz wnuczki swojej zmar ej ony. S d

tyt

uzna ,

e w sprawie tej nie wyst powa a u testatora animus testandi i stwierdzi

nabycie spadku na rzecz gminy.

ut

W niektórych sytuacjach wiadkowie zeznawali te , e nie traktowali o wiadczenia
spadkodawcy, jako testamentu405. Przyk adowo w sprawie przed S dem

m
Wy

Rejonowym dla Warszawy- oliborza w Warszawie o sygn. I Ns 309/13 jeden ze
wiadków stwierdzi ,

e

spadkodawczyni „zawsze powtarza a”,

komu

chce

przeznaczy swój maj tek, jednak e jej stanowisko by o traktowane jako yczenie,
a ona sama nie traktowa a go jako testamentu406. Wskazywane by o ju powy ej, e
tak e taka okoliczno

mo e budzi

w tpliwo ci co do istnienia po stronie

spadkodawczyni animus testandi.

iar

Interesuj ca jest w tym zakresie sprawa przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald
i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 151/11407, w której spadkodawczyni mia a testowa

uS

ustnie dzie

przed pój ciem do szpitala. O wiadczy a ona wobec

wiadków,

e

„w razie gdyby z niego nie wróci a, chcia aby aby X wraz z on Y zamieszkali w jej
mieszkaniu i opiekowali si jej synem Waldemarem. Spadkodawczyni przekaza a te

pra

X klucze do mieszkania i pieni dze na op acenie czynszu”. W ocenie S du
zachowania spadkodawczyni nie mo na by o uzna
ustnego w

za sporz dzenie testamentu

nie w braku animus testandi. Uzna on, e dyspozycje, które w zwi zku

ze swoim wiekiem (99 lat) i stanem zdrowia wyda a, nie mog

zosta uznane za

wie

prowadz ce do wa nego sporz dzenia testamentu ustnego. W apelacji X zarzuci , e
404

Sprawa przed S dem Rejonowym w Jeleniej Górze o sygn. I Ns 1719/11. Tak te przyk adowo
w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 1016/13 oraz w sprawie przed S dem
Rejonowym w Tarnowie o sygn. XII Ns 683/13.

dli

405

Sprawa przed S dem Rejonowym w Jeleniej Górze o sygn. I Ns 1719/11. Podobnie w sprawie
przed S dem Rejonowym w Tarnowie o sygn. XII Ns 683/13 oraz (w zasadzie) w sprawie przed
dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1742/11.

wo

406
Podobnie w tpliwo ci co do istnienia animus testandi podnoszone by y w niektórych innych
sprawach. Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej o sygn. VII Ns
79/13, s d uzna , e rozmowa toczona przez spadkodawc ze swoimi przyjació mi, podczas której
mia zosta sporz dzony testament ustny, „na adnym etapie nie przemieni a si w powa
i stanowcz ch
wyra enia przez [spadkodawc ] wobec towarzysz cych mu osób ostatniej
woli”. Podobne uwagi mo na odnie do sprawy przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns
1465/13, lecz w tej sytuacji s d stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu ustnego.
407

Sprawa przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 151/11.

ci
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sformu owania maj ce by zawarte w testamencie w postaci zwrotów „gdybym nie

wróci a ze szpitala”, „po mojej mierci”, „zamieszkali w moim domu”, jednoznacznie
przemawiaj

za istnieniem u spadkodawczyni woli testowania. Wyk adni

tak

tyt

odrzuci S d Apelacyjny w sprawie podkre laj c, e o wiadczenie spadkodawczyni
nie mo e by uznane za ustanowienie spadkobiercami osób wskazanych w takim

ut

„o wiadczeniu woli”.

W niektórych wypadkach mo na te odnie
przypisa

ex

post

okre lonemu

m
Wy

si

wra enie, e wiadkowie „na si ” starali
zachowaniu spadkodawcy zamiar

sporz dzenia testamentu w formie ustnej. Niew tpliwie by o tak w sprawie przed
dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 936/10, w której zgodne zeznania
wiadków wskazywa y,

e spadkodawca mia rozporz dzi

swoim maj tkiem na

rzecz brata podczas spotkania u jednego z jego przyjació (w toku rozmowy przy
stole)408. Trudno jednak oceni , czy w chwili wyra ania takiej „ostatniej woli”

iar

rzeczywi cie mia wol

testowania, zw aszcza

e jeden ze

wiadków zezna , i

rozmowa „by a w sumie lu na”, cho spadkodawca „mówi stanowczo”409. S d uzna
wiadków i stwierdzi

uS

za wiarygodne zeznania

nabycie spadku na rzecz

spadkobierców powo anych do dziedziczenia na mocy testamentu ustnego.
Dok adn

analiz

sprawy utrudnia jednak brak uzasadnienia postanowienia

o stwierdzeniu nabycia spadku.

pra

3. wiadkowie testamentu ustnego w wietle bada aktowych

3.1. Uwagi ogólne

wie

Zazwyczaj testament ustny mia zosta

sporz dzony wobec trzech

wiadków.

W analizowanych sprawach zdarza y si jednak tak e wnioski o stwierdzenie tre ci

408

wo

Sprawa przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 936/10.

409

dli

testamentu ustnego sporz dzonego wobec dwóch wiadków410. Za zbli one mo na

Zeznania wiadków w tym zakresie s niezwykle zgodne, zw aszcza co do tego, co pi (kawa,
herbata, wódka) lub jad spadkodawca i gdzie dok adnie przebywali wiadkowie, co mog oby
powodowa uznanie przez s d, e fakt takiej rozmowy rzeczywi cie si odby .
410

113

ci

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 3310/09. W sprawie tej testament
ustny mia by spisany przez jednego ze wiadków i podpisany przez spadkodawc i dwóch
wiadków. S d pierwszej instancji stwierdzi nabycie spadku na rzecz spadkobierców ustawowych.
W apelacji wnioskodawca stara si wykazywa , e istnieli równie inni wiadkowie a pismo to spe nia

Ins
uzna

wnioski, w których wnioskodawca deklarowa co prawda obecno

trzech

wiadków testamentu, lecz w toku ich przes uchania okazywa o si , e jeden z nich

nie by w rzeczywisto ci

wiadkiem (np. z powodu wady s uchu i zabiegania nie

tyt

ysza chwili sk adania ostatniej woli przez spadkodawczyni )411.
W badaniu odnotowano kilka wypadków, w których w toku post powania pojawi a si

ut

tpliwo

co do jednoczesnej obecno

trzech wiadków. Zazwyczaj wynika o

to z faktu, e osoby te przebywa y w innym pomieszczeniu ni

spadkodawca lub

m
Wy

podczas sk adania jego o wiadczenia „by y w ruchu”. Zdarza y si

te

wypadki,

w których okazywa o si , e wiadkowie wys uchiwali o wiadczenia spadkodawcy
w ró nych terminach i miejscach (mimo e wola ta mia a mie jednakow tre

)412.

Niektóre tego typu przypadki zosta y opisane ju powy ej.
Z badania aktowego wynika, e w orzecznictwie s dów ni szych instancji przewa a
powy ej – pogl d S du Najwy szego, i

iar

– zaprezentowany ju

wiadkiem

testamentu mo e by tylko osoba, która jest obecna przy sk adaniu o wiadczenia
woli testatora, rozumie tre
nale y jednak,

uS

Podkre li

woli spadkodawcy i jest gotowa do jej spe nienia413.

e w uzasadnieniach badanych orzecze

brak jest

zazwyczaj szerszej refleksji w tym zakresie i sprowadza si ona do mechanicznego
przekopiowania tez z orzecznictwa S du Najwy szego. aden z s dów nie przyj
e istnieje potrzeba szczególnego wezwania

przez spadkodawc

414

pra

jednak,

wiadków testamentu

. W pojedynczych wypadkach potwierdzono tak e wyra nie

lini wyk adni S du Najwy szego, zgodnie z któr nie mo e by uznana za wiadka

411

wie

wymogi z art. 952 § 2 k.c., gdy podpisali si
zosta a jednak trafnie oddalona.

pod nim spadkodawca i dwaj wiadkowie. Apelacja

Sprawa przed S dem Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 689/10.

dli

412

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 977/12 lub sprawie
przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 513/12.
413

wo

Tak przyk adowo w uzasadnieniu orzecze w sprawie przed S dem Rejonowym w Gorlicach
o sygn. I Ns 223/12; sprawie przed S dem Rejonowym Lublin-Zachód o sygn. I Ns 132/11;
uzasadnieniu postanowienia w sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns
2975/09; sprawie przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 79/11; sprawie przed S dem
Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 151/11; sprawie przed S dem
Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 689/10.
414
Por. uzasadnienie postanowienia pierwszej instancji w sprawie przed S dem Rejonowym w Zabrzu
o sygn. I Ns 301/10 oraz uzasadnienie postanowienia w sprawie przed S dem Rejonowym
w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2975/09.

ci
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testamentu osoba, która nie zdawa a sobie sprawy z tego,

e w jej obecno ci

testament taki jest sporz dzany415.

tyt

3.2. Wy czenie wiadków testamentu

ut

W kilku wypadkach w badaniu odnotowano sytuacj

prowadz

do wy czenia

wiadków testamentu ustnego na podstawie art. 956 k.c. lub art. 957 k.c.
W analizowanych sprawach wiadkiem mia a by m.in. jedyna spadkobierczyni416,

m
Wy

córka syna jedynej spadkobierczyni417, wnuki jedynej spadkobierczyni418, m

córki

jedynej spadkobierczyni419, siostra spadkobierczyni420. Skrajnym przyk adem takiej
sytuacji jest sprawa przed S dem Rejonowym w rodzie Wielkopolskiej o sygn. I Ns
262/13421, w której testatorka testowa a na

u

mierci na rzecz swojego m

wobec 7 „ wiadków”. Wszyscy oni byli jednak wy czeni od bycia

wnuków.

wiadkiem

byli to: sam spadkobierca, czworo jego dzieci i dwoje

iar

testamentu ustnego, gdy

a

uS

Zazwyczaj s dy nie mia y problemów ze wskazywaniem skutków zaistnienia takiego
stanu faktycznego. Bywa y jednak od regu y wyj tki. Ewidentnym przyk adem
sytuacji, w której powinno doj

do wy czenia wiadków testamentu, by a sprawa

przed S dem Rejonowym w

cucie o sygn. I Ns 381/11422. Spadkodawca mia

dwa dni przed

Wszyscy trzej
opiekowa a si

mierci

przy r baniu drewna, gdy mia si

pra

testowa

le poczu .

wiadkowie byli dzie mi jedynej spadkobierczyni (osoby, która
spadkodawc

przed mierci

i b

cej jego dalek

kuzynk ). Nie

by o przy tym badania w sprawie obawy rych ej mierci testatora ani dokumentacji

wie

415

dli

Por. spraw przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 79/11; spraw przed S dem
Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 151/11; spraw przed S dem
Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 689/10; uzasadnienie postanowienia w sprawie przed S dem
Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1742/11 oraz uzasadnienie postanowienia w sprawie przed
dem Rejonowym Lublin-Zachód o sygn. I Ns 132/11.
Sprawa przed S dem Rejonowym w P ocku o sygn. I Ns 1625/13.

417

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2975/09.

418

Sprawa przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 79/11 (drugi testament).

419

Sprawa przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 79/11 (pierwszy testament).

420

Sprawa przed S dem Rejonowym w S upsku o sygn. IX Ns 1109/12.

421

Sprawa przed S dem Rejonowym w rodzie Wielkopolskiej o sygn. I Ns 262/13.

422

Sprawa przed S dem Rejonowym w

wo

416

cucie o sygn. I Ns 381/11.

ci
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medycznej go dotycz cej. S d stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu

ustnego na rzecz osoby, która si

opiekowa a spadkodawc . W sprawie nie

wnoszono o uzasadnienie wyroku i nie by o apelacji, tym niemniej orzeczenie to

tyt

powinno by uznane za naruszaj ce w sposób skrajny dyspozycj art. 957 k.c. By
mo e za takim rozstrzygni ciem przemawia a niech

s du do ewentualnego

Podkre li

ut

stwierdzenia nabycia spadku na rzecz gminy.
nale y – zaobserwowany w kilku wypadkach – fakt, gdy

m
Wy

testamentu by y osoby ci le ze sob

wiadkami

zwi zane wi zami rodzinnymi. Przyk adowo

w sprawie przed S dem Rejonowym w Ostródzie o sygn. I Ns 899/09423, wiadkami
byli ma onkowie - krewni spadkodawczyni – i mieszkaj cy z nimi ich dwudziestoletni
syn. W sprawie przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10424 w ród
wiadków by y dwie siostry - ciocie spadkobierczyni. W sprawie przed S dem
Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 310/12425 by a to siostra babci

iar

spadkobierczyni, jej bliska krewna i jej narzeczony. Sytuacje takie – mimo

e

dopuszczone w sposób wyra ny przez ustawodawc – wymagaj bardzo wnikliwej

uS

oceny co do rzeczywistego istnienia testamentu ustnego i jego tre ci. Nie wydaje si
jednak wskazane de lege ferenda wykluczenie mo liwo ci bycia wiadkami przez
osoby ci le zwi zane ze sob (np. trójk braci), przez wzgl d na wielo

sytuacji

faktycznych mog cych powsta w praktyce.

pra

Inne w tpliwo ci budzi jednak zaobserwowana w praktyce sytuacja, w której
wiadkami testamentu mia yby by osoby blisko zwi zane ze spadkobiercami, ale nie
zwi zane z nimi wi zami prawnymi. Dotyczy to konkubenta/narzeczonego jedynej
uwagi mo na odnie

wie

spadkobierczyni426, czy ch opaka/narzeczonego córki spadkobierczyni427. Podobne
do osób blisko zwi zanych ze spadkobiercami wi zami

rodzinnymi ale nie obj tych hipotez

art. 957 k.c. Przyk adowo byli to wuj

jedynego spadkobiercy428, ciocia i siostra cioteczna powo anych do spadku córek

Sprawa przed S dem Rejonowym w Ostródzie o sygn. I Ns 899/09.

424

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10.

425

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 310/12.

426

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11.

427

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Bochni o sygn. I Ns 483/13.

wo

dli

423

428

Sprawa przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 477/12 oraz sprawa przed S dem
Rejonowym Katowice-Zachód o sygn. II Ns 790/10/Z.

ci
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spadkodawcy429, stryj oraz brat stryjeczny spadkobiercy430. Sytuacje takie wymagaj

bardzo wnikliwej oceny co do rzeczywistego istnienia testamentu ustnego i jego
tre ci. Ich ocena de lege ferenda zostanie dokonana w cz

tyt

3.3. Odpowiedzialno

ci siódmej opracowania.

karna wiadków testamentu

ut

W tym miejscu podkre li nale y wyra nie, e w aktach obj tych badaniem brak by o
cz sto informacji o tocz cych si

w sprawie ewentualnych post powaniach

m
Wy

karnych, cho rozwa enia wymaga o to, czy nie zosta y w nich pope nione takie
przest pstwa cigane z oskar enia publicznego, jak sfa szowanie dokumentu (art.
270 § 1 k.k. w zw. z art. 115 pkt 14 k.k.) lub sk adanie fa szywych zezna (art. 233
§ 1 k.k.). Z bada wynika te , e s dy zbyt liberalnie podchodz do ewentualnych
fa szywych zezna

zawiadamiaj

prokuratur , aby ta

a wszcz cie post powania karnego. Dla pe nego obrazu sytuacji brakuje

iar

rozwa

wiadków. Rzadko te

jednak dok adniejszych danych, gdy nie zawsze mog y one wynika z dost pnych
w badaniu akt s dowych. Mi dzy innymi brak by o cz sto w nich informacji nie tylko

uS

co do tego, czy toczy a si równolegle sprawa karna (np. za fa szywe zeznania) lub
akta by y wypo yczane w tym celu do prokuratury, która chcia a ustali ewentualne
podstawy odpowiedzialno ci karnej wiadków, lecz tak e, co do tego jaki by wynik
ewentualnych post powa w tym zakresie.

pra

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns
2466/11431, zeznania

wiadków oraz wnioskodawczyni tak istotnie ró ni y si

od

siebie i ulega y zmianie przy powtórnym przes uchaniu (np. co do obecno ci

wie

w mieszkaniu ksi dza, godziny sk adania ostatniej woli przez spadkodawczyni ,
tego, czy ona zasypia a, pozycji w jakiej znajdowali si
sporz dzania notatek z jej o wiadczenia etc.),

e nie ulega o w tpliwo ci,

e

sporz dzony w dniu wskazywanym przez

dli

testament ustny nigdy nie zosta

wiadkowie, faktu

wnioskodawczyni . Brak by o jednak w aktach sprawy jakichkolwiek informacji
o prowadzonym nast pnie postepowaniu karnym.

Sprawa przed S dem Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 58/13.

430

Sprawa przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11.

431

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2466/11.

ci
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Podobnie w sprawie przed S dem Rejonowym w Kro nie o sygn. I Ns 65/12432 po

9 miesi cach od

mierci spadkodawcy jego córka z

nabycia spadku na swoj

a wniosek o stwierdzenie

rzecz na podstawie testamentu ustnego. Wcze niej

tyt

negocjowa a z synem spadkodawcy, przebywaj cym w USA, zrzeczenie si
niego spadku, nie wspominaj c mu o istniej cym „testamencie ustnym”.

ut

by y osoby ze sob

przez

wiadkami

bezpo rednio spokrewnione lub spowinowacone, których

zeznania budzi y w tpliwo ci. S d nie da wiary zeznaniom wiadków, gdy
ustali , e spadkodawca wys

m.in.

list do syna, w którym wskaza , e nie zostawia po

m
Wy

sobie testamentu. Z akt sprawy nie wynika, aby wszcz te by o nast pnie
post powanie karne. Pe

analiz

sprawy utrudnia te

brak uzasadnienia

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Przyk adem sytuacji, w której post powanie karne zosta o wszcz te, jest sprawa
przed S dem Rejonowym w Toruniu o sygn. XI Ns 184/10433. W toku sprawy

iar

o stwierdzenie nabycia spadku, jeden ze spadkobierców ustawowych, który
wcze niej wnosi o nabycie spadku na swoj rzecz na podstawie ustawy, przedstawi
stwierdzaj ce

tre

„testamentu

ustnego”

uS

pismo

z

podpisem

wiadków

i spadkodawcy, zgodnie z którym mia by jedynym spadkobierc . Badanie bieg ego
z zakresu bada
tre

porównawczych pisma wykaza o jednak, e pismo stwierdzaj ce

testamentu ustnego zosta o naniesione na wcze niej zadrukowan

e po zawiadomieniu s du

pra

z podpisem spadkodawcy. Z akt sprawy wynika,

kart

o pope nieniu przest pstwa jednocze nie toczy a si sprawa karna, której wyniku nie
mo na jednak odtworzy na podstawie dost pnych akt.

wie

W badaniu odnotowano równie

wypadki odmienne, w których wiadomo,

e

post powanie karne zosta o wszcz te, ale nie doprowadzi o ono do wydania wyroku
skazuj cego. Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn.
VIII Ns 281/12434 badanie bieg ego z zakresu bada

porównawczych pisma

dli

wykaza o, e pod pismem, na którym by podpis spadkodawcy, kto naniós powy ej
tre

testamentu. Nast pnie podczas rozprawy w s dzie, ta sama wnioskodawczyni
wiadków testamentu ustnego.

432

Sprawa przed S dem Rejonowym w Kro nie o sygn. I Ns 65/12.

433

Sprawa przed S dem Rejonowym w Toruniu o sygn. XI Ns 184/10.

434

Sprawa przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. VIII Ns 281/12.
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wiadkami mia a

wo

a wniosek o przes uchanie

Ins

by córka spadkobierczyni, jej ch opak oraz dwóch s siadów. wiadkowie, dok adnie

przepytani przez s d, rozmijali si w zeznaniach, co do miejsca, czasu i okoliczno ci

sporz dzenie „testamentu” przez spadkodawczyni . Po „podpowiadaniu” wiadkom

tyt

d nakaza opuszczenie sali przez wnioskodawczyni . S d wys

nast pnie akta

sprawy do prokuratury z wnioskiem o ewentualne wszcz cie post powania karnego.

ut

Ju po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie ustawy
przysz a jednak informacja z prokuratury wpierw o wszcz ciu ledztwa w sprawie,
a nast pnie umorzeniu go (bez wskazania dok adnych przyczyn). Uniemo liwia to

m
Wy

zbadanie tego, czym kierowa a si prokuratura dokonuj c takiego umorzenia.
4. Miejsce sporz dzenia testamentu ustnego w wietle bada aktowych

Ró ne by y miejsca, w którym mia
ciej by to szpital, tu

przed

mierci

iar

Najcz

zosta

sporz dzony testament ustny.
spadkodawcy lub jego operacj

435

.

|W kilku wypadkach by o to równie hospicjum436 lub dom pomocy spo ecznej437.
W badaniu aktowym zaobserwowano przy tym,

uS

sytuacjach zdecydowanie cz

ciej wyra

swoj

e spadkodawca mia w takich
wol

wobec odwiedzaj cych go

osób, ni wobec wspó pacjentów, lekarzy lub piel gniarek.
Niewiele rzadziej miejscem sporz dzenie testamentu ustnego mia by dom rodzinny

pra

– zazwyczaj przed udaniem si spadkodawcy do szpitala na leczenie lub operacj

438

albo wyruszeniem w dalsz podró samochodem439. Podobnie cz sto mia o to by
tak e spotkanie rodzinne np. imieniny440 lub spotkanie w ramach przepustki

wie

435

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 826/13; sprawie przed
dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 850/13; sprawie przed S dem Rejonowym w Radomsku
o sygn. I Ns 477/12; sprawie przed S dem Rejonowym w Radomiu o sygn. I Ns 1304/12; sprawie
przed S dem Rejonowym w rodzie Wielkopolskiej o sygn. I Ns 262/13; sprawie przed S dem
Rejonowym w Bielsku Podlaskim o sygn. I Ns 1647/13; sprawie przed S dem Rejonowym
w Bydgoszczy o sygn. II Ns 5682/10; sprawie przed S dem Rejonowym we W oc awku o sygn. I Ns
1927/13; sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns
1021/11.
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Nowym S czu o sygn. I Ns 679/13.

437

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 42/13.

wo

436

438

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim o sygn. I Ns
132/11; sprawie przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 593/12; sprawie przed S dem
Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 490/09; sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald
i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 151/11.
439

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ostródzie o sygn. I Ns 899/09.

440

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 278/12.
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Ins

z zak adu leczniczego441. Zdarza y si te wypadki testowania spadkodawcy w domu
u mierci”442.

w stanie agonalnym na przys owiowym „

tyt

Wypadki testowania przez spadkodawc

we w asnym domu cz sto mog y budzi

tpliwo ci co do istnienia stanu obawy rych ej

mierci rozumianej w sposób

obiektywny. Dotyczy to zw aszcza momentu przed pój ciem spadkodawcy do

ut

szpitala na leczenie lub operacj . Taka sytuacja stwarza bowiem zazwyczaj
zwi kszone mo liwo ci sfabrykowania tre ci testamentu poprzez utrudnienie

m
Wy

wykazania przed s dem – przez zeznania osób postronnych (np. personelu
medycznego, osób przebywaj cych na jednym oddziale ze spadkodawc etc.), e do
aktu testowania danego dnia nie dosz o.
Podkre li nale y, e w badaniu zdarza y si te nietypowe i budz ce w tpliwo ci co
do rzeczywistych intencji spadkodawcy „miejsca testowania” np. pizzeria443, pole

iar

siaduj ce z polem spadkodawczyni, na które wysz a ona z domu444. Nie
zaobserwowano przy tym jednak w badaniu „podr cznikowych przyk adów”
spadkodawców – osób rannych w wypadkach kolejowych lub samochodowych.

uS

5. Tre

testamentu ustnego w wietle bada aktowych

testamentów ustnych zazwyczaj ogranicza a si

pra

W wietle badania aktowego tre

jedynie do powo ania spadkobiercy. Cz sto powo anie do spadku mo na by o przy
tym wyinterpretowa ze sposobu wyra ania si spadkodawcy np. gdy twierdzi on, e
„zapisuje Z ot Gór swojej córce”445, „Anitce mieszkanie”446 lub „daje wszystko co

wie

mam synowi”447. Cz sto te

istnia y rozbie ne zeznania

wiadków co do tego,

w jakich s owach spadkodawca mia ustanowi spadkobierców448. Tym niemniej wola
441

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Przemy lu o sygn. I Ns 1465/13.

dli

442

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Kro nie Odrza skim o sygn. I Ns 693/12;
sprawie przed S dem Rejonowym w Bochni o sygn. I Ns 483/13.
Sprawa przed S dem Rejonowym w P ocku o sygn. I Ns 132/14.

444

Sprawa przed S dem Rejonowym w yrardowie o sygn. I Ns 689/10.

445

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 977/12.

446

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 310/12.

wo

443

447
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ostródzie o sygn. I Ns 899/09; w sprawie
przed S dem Rejonowym w Bartoszycach o sygn. I Ns 176/11; w sprawie przed S dem Rejonowym
w aganiu o sygn. I Ns 582/13.
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spadkodawcy powo ania okre lonej osoby fizycznej do dziedziczenia nie ulega a

zazwyczaj w tpliwo ciom.

tyt

W kilku wypadkach obj tych badaniem powo anie spadkobierców do dziedziczenia
mia o nast pi

na podstawie art. 961 k.c., gdy

spadkodawca w ten w

nie ulega o w tpliwo ciom,

e

nie sposób zmierza do powo ania do dziedziczenia

ut

okre lonych osób. Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy
o sygn. II Ns 5682/10449 spadkodawczyni podyktowa a testament wobec wiadków,
a do spadku bratanic X (zapisuj c jej mieszkanie w asno ciowe)

m
Wy

w którym powo

oraz bratanic Y (zapisuj c jej kilka innych rzeczy, w tym samochód). S d stwierdzi
nabycie spadku na podstawie art. 961 k.c. w 58/100 na rzecz jednej bratanicy i w
42/100 na rzecz drugiej bratanicy. Tok rozumowania s du jest jednak utrudniony,
gdy w stanie faktycznym sprawy nie zosta o nast pnie sporz dzone uzasadnienie
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Podobnie w sprawie przed S dem

iar

Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 288/11450 spadkodawca dok adnie
wskaza w „testamencie”, co zapisuje swemu krewnemu (m.in. stodo , ci gnik,
powo anie do dziedziczenia. W sprawie za

uS

narz dzia), co mia o stanowi

przed

dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07451 jedna ze spadkobierczy
mia a

otrzyma

„m yn

z

turbin ”,

„Domek

letniskowy”

oraz

„dom

z zabudowaniami”, druga za mia a otrzyma „budynek zwany chatk ”, natomiast

pra

wszystkie pozosta e nieruchomo ci mia y zosta podzielone po po owie.
W kilku wypadkach sytuacje teoretycznie obj te hipotez art. 961 k.c. mog y jednak
budzi

w tpliwo ci,

co

do

rzeczywistej

testatora.

Przyk adowo

cucie o sygn. I Ns 387/12452

wie

w sprawie przed S dem Rejonowym w

woli

spadkodawca testowa na rzecz dwóch synów zapisuj c jednemu „kawa ek ziemi”
a drugiemu mieszkanie z gara em. W toku postepowania o stwierdzenie nabycia
spadku nast pi o oszacowanie maj tku spadkodawcy przez bieg ego. Po tym s d

dli

stwierdzi nabycie spadku na rzecz jednego syna w 75000/75500 cz
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w aganiu o sygn. I Ns 582/13.

449

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 5682/10.

wo

448

ci spadku,

450
Sprawa przed S dem Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 288/11. Podobne uwagi
mo na odnie do sprawy przed S dem Rejonowym w Nowym S czu o sygn. I Ns 679/13.
451

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 426/07.

452

Sprawa przed S dem Rejonowym w

cucie o sygn. I Ns 387/12.
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a na rzecz drugiego w 500/75500. Tak znaczna dysproporcja mog aby sugerowa

prima facie,

e jedynie pierwszy syn by

powo any do dziedziczenia jako

spadkobierca. Takiej wyk adni przeczy y jednak s owa samego spadkodawcy, który

tyt

nie uczyni w tym zakresie zró nicowania mi dzy synami. Analiz

sprawy i toku

rozumowania s du utrudnia jednak brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu

ut

nabycia spadku.

W kilku wypadkach

cznie z powo aniem spadkobiercy do dziedziczenia pojawia o

m
Wy

si wydziedziczenie innych krewnych uprawnionych do zachowku, oparte o ró ne
podstawy453. W jednym z testamentów spadkodawca mia wydziedziczy
dzieci za pomówienia polegaj ce na tym, e wsparli oni jego by

on (a ich matk )

454

w toku procesu o zn canie si nad rodzin

.

W kolejnej sprawie spadkodawca w testamencie ustnym dokona
odwo ania

wydziedziczenia455.

iar

dorozumiany

swoje

W

stanie

w sposób

faktycznym

sprawy

spadkobierca wpierw wydziedziczy w testamencie sporz dzonym w formie aktu
notarialnego

on , z któr

nie widzia si

od 27 lat, i swego jednego syna.

uS

W testamencie ustnym, który sporz dzi w hospicjum w obecno ci przyjació oraz
syna, którego wcze niej wydziedziczy , powo

go do cz

ci swojego spadku

(w sprawie znalaz zastosowanie art. 961 k.c.). W takiej sytuacji nale y uzna , e

pra

dosz o w formie dorozumianej do odwo ania wcze niej dokonanego wydziedziczenia.
Sytuacje, w których oprócz powo ania do dziedziczenia dosz o do ustanowienia przez
spadkobierc zapisów, nale

y do wyj tków456.

wie

Jedynie w jednej sprawie nast pi o powo anie w testamencie ustnym wykonawcy
testamentu457. W sprawie spadkodawca by ksi dzem, który sporz dzi testament na
453

wo

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w My lenicach o sygn. I Ns 706/12; sprawie
przed S dem Rejonowym w Gorlicach o sygn. I Ns 223/12; sprawie przed S dem Rejonowym
w Gostyninie o sygn. I Ns 437/12 (w sprawie tej wydziedziczony mia by syn, który dopu ci si
ci kiego uszkodzenia cia a ojca i grozi mu mierci , za co mia odbywa kar pozbawienia
wolno ci); sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns
1021/11 (wydziedziczony mia by m za opuszczenie ony b
cej w ci kiej chorobie), sprawie
przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10 (wydziedziczona mia a by
córka z powodu braku kontaktu z ni spadkodawcy od wielu lat).
Sprawa przed S dem Rejonowym w Ko cianie o sygn. I Ns 587/09.

455

W sprawie przed S dem Rejonowym w Nowym S czu o sygn. I Ns 679/13.

456

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13.

457

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 84/13.
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rzecz swojej parafii ustanawiaj c jednocze nie jednego z ksi

wykonawc

y w niej rezyduj cych

testamentu. Znalaz o to bezpo rednie odzwierciedlenie w pi mie

stwierdzaj cym tre

testamentu ustnego.

tyt

6. Stwierdzanie tre ci testamentu ustnego w wietle bada aktowych

ut

6.1. Uwagi ogólne

m
Wy

Wnioskodawcami w sprawach o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego lub
stwierdzenie nabycie spadku na podstawie testamentu ustnego by y zazwyczaj
osoby powo ane w danym testamencie do dziedziczenia b

ich krewni. Najcz

ciej

wnoszono najpierw o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego (tzn. otwarcie
i og oszenie pisma zawieraj cego tre

testamentu ustnego albo przes uchanie

iar

wiadków testamentu ustnego)458, a nast pnie o stwierdzenie nabycia spadku.
Wnioski o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego zdarza y si równie w toku spraw
o zmian

postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku459, a nawet jako element

uS

„apelacji” od postanowienia s du pierwszej instancji stwierdzaj cego nabycie spadku
na podstawie ustawy460. Wniosek o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego pojawia
si te w sprawach o uchylenie aktu po wiadczenia dziedziczenia461. W niektórych

pra

sprawach pocz tkowo wnoszono o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie
testamentu ustnego, a nast pnie wniosek ulega modyfikacji na wniosek o uchylenie
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku462.

wie

Ciekawy stan faktyczny mia przy tym miejsce w sprawie przed S dem Rejonowym
w My lenicach o sygn. I Ns 344/13463. Wnioskodawcy z

yli wniosek o zap at

50 000 z skierowany przeciwko spadkobierczyni ustawowej, na podstawie zapisu
458

dli

Okre lonego w jednej ze spraw jako „zawiadomienie o niespe nieniu tre ci testamentu ustnego”
(sprawa przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 936/10).
459

wo

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn.
I Ns 1653/10; sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns
151/11.
460

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bochni o sygn. I Ns 754/11.

461

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1742/11.

462

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko cianie o sygn. I Ns 587/09. W sprawie tej
d nast pnie oddali taki wniosek.

463

Sprawa przed S dem Rejonowym w My lenicach o sygn. I Ns 344/13.
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znajduj cego

si

w tre ci

sporz dzonego

przez

spadkodawc

testamentu

ustnego464. Na podstawie wezwania s du ustalono, e nie jest to pozew o zap at ,

lecz wniosek o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego (gdy tre

taka nie zosta a

tyt

w sprawie ustalona)465.
W kilku sytuacjach dosz o do wycofania wniosku o stwierdzenie tre ci

ut

testamentu ustnego lub przes uchanie
wi za y si

wiadków testamentu. Sytuacje takie

zazwyczaj z s dowym sposobem stwierdzenia tre ci tego testamentu

m
Wy

i zostan przedstawione w dalszej cz
Ju w tym miejscu mo na zauwa

ci opracowania.
, e niezale nie od formy stwierdzenia tre ci

testamentu ustnego w wielu wypadkach na uznanie przez s d,
sporz dzenia takiego testamentu, mia o wp yw to, kto by jego
cz

ciej dawa wiar

e dosz o do

wiadkiem. S d

wiadkom testamentu wówczas, gdy by y nimi osoby urz dowe,

iar

nawet je eli mog y one mie w asny interes w okre leniu porz dku dziedziczenia.
Jako wiadkowie testamentu wyst powali np. s dzia466, so tys wezwany do pe nienia
roli

wiadka467, pedagog szkolny468 albo lekarze/piel gniarki469. Generalnie osoby

uS

obce stronom by y cz

ciej oceniane jako wiarygodne470. S dy uznawa y te cz

istnienie testamentu ustnego wówczas, gdy liczba
wi ksza ni wymagana471.

ciej

wiadków testamentu by a

pra

wie

464
Na podstawie zezna
wiadków w sprawie sporne mog o by to, czy w sprawie mieli my do
czynienia z zapisem, czy z poleceniem. W tpliwe jest te , czy do sporz dzenia testamentu ustnego
w rzeczywisto ci dosz o.
465

W sprawie by y jeszcze zachowane terminy do przes uchania wiadków testamentu ustnego.

466

Sprawa przed S dem Rejonowym Katowice-Zachód o sygn. II Ns 790/10/Z.

467

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Trzciance o sygn. I Ns 437/12. W sytuacji tej,
która mog aby potencjalnie spe nia wymogi testamentu alograficznego, sporz dzony testament mia
jednak charakter testamentu ustnego.
Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Bochni o sygn. I Ns 483/13.

469

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 42/13.

wo

468

470

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Zabrzu o sygn. I Ns 301/10; spraw
Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10.

przed S dem

471
Przyk adowo w sprawach przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 5682/10 oraz
przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2975/09 (czterech wiadków); w sprawach
przed S dem Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 490/09 oraz przed S dem Rejonowym Pozna Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 774/12 (pi ciu wiadków).
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Jako przyk ad mo na te

wskaza

spraw

przed S dem Rejonowym w Wa czu

o sygn. I Ns 242/13472. W stanie faktycznym sprawy spadkodawca by ksi dzem,

który sporz dzi kilka lat przed mierci „testament” w postaci pisma napisanego na

tyt

maszynie i w asnor cznie podpisanego. W szpitalu jego parafianin – b

cy

adwokatem – u wiadomi go, e sporz dzony wcze niej testament jest niewa ny.

ut

Kilka dni pó niej ksi dz wyszed ze szpitala w bardzo ci

kim stanie i ponownie

spotka swego parafianina – adwokata. Poniewa by a niedziela i nie mo na by a
wezwa notariusza, dosz o do sporz dzenia testamentu ustnego w obecno ci trzech

m
Wy

wiadków, przy czym adwokat mia pojecha po swojego aplikanta, aby ten zosta
„brakuj cym”

wiadkiem. S d stwierdzi nabycie spadku na podstawie testamentu

ustnego w po owie na rzecz brata spadkodawcy, a w po owie na rzecz jego gosposi.
Nie bada przy tym istnienia obawy rych ej mierci. Sprawa ta jest o tyle ciekawa,
gdy

mimo

e dwóch z trzech

wiadków by o prawnikami, nie sporz dzono ani

iar

testamentu holograficznego, ani pisma stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego

w miejscu testowania, aby uzyska podpis spadkodawcy, co rozwiewa oby zapewne
wszystkie w tpliwo ci, co do zaistnienia aktu testowania.

wiadek, b

prawnikiem, t umaczy si

e „uczyni to ze

uS

przed s dem z tego w ten sposób,

wzgl dów emocjonalnych nie chc c nara
i prze ycia”.

spadkodawc

cy

na dalsze stresy

wiadków testamentu mia by

pra

W sprawie przed S dem Rejonowym w My lenicach o sygn. I Ns 344/13, jednym ze
z kolei prawnik, który twierdzi ,

spadkodawczyni, które wys ucha , „nie traktowa

e stwierdze

jako testamentu”. By

mo e

przekona o to pozosta ych uczestników sporu, gdy nie wp yn a nast pnie sprawa

wie

o stwierdzenie nabycia spadku.
Z drugiej strony wyst powa y równie

sytuacje zupe nie „nietypowych”

wiadków.

W sprawie przed S dem Rejonowym w Sieradzu o sygn. I Ns 83/11473 spadkodawca

dli

mia poprosi

trzech kolegów, którzy akurat stali przy kiosku i których nast pnie

zaprosi do mieszkania, aby byli

wiadkami jego testamentu. S d w sprawie tej

472

Sprawa przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13.

473

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sieradzu o sygn. I Ns 83/11.
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wo

stwierdzi nabycie spadku na rzecz spadkobierczyni powo anej do dziedziczenia

Ins

w tym testamencie. Mia y na to zapewne wp yw tak e inne okoliczno ci istniej ce

w stanie faktycznym orzeczenia474.

tyt

Na okoliczno

istnienia testamentu ustnego wskazywano równie

dowody, maj ce uprawdopodabnia

istnienie i tre

niekiedy inne

ostatniej woli spadkodawcy.

Mi dzy innymi w sprawie przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13475

ut

przedstawiono dwa pisma – maj ce uprawdopodabnia istnienie testamentu ustnego
– w postaci: po pierwsze, dyspozycji spadkodawcy wk adem oszcz dno ciowym na

m
Wy

wypadek mierci na rzecz osoby ustanowionej pó niej spadkobierc oraz po drugie,
testamentu spisanego na maszynie, sporz dzonego przez spadkodawc
przez

mierci , którego tre

mia a by

identyczna z tre ci

kilka lat

sporz dzonego

nast pnie testamentu ustnego. O fakcie sporz dzenia testamentu ustnego mia y te
przemawia

zeznania innych

wiadków (np. piel gniarki, która mia a okazj

rozmawia ze spadkobierczyni po akcie testowania)476. W innej natomiast sprawie

iar

dowodem na nieistnienie testamentu ustnego mia a by

nagrana rozmowa

pomi dzy wnioskodawc a spadkobierc ustawowym zmar ego, która sugerowa aby,

sytuacji

stwierdzi

nabycie

uS

e do sporz dzenia testamentu ustnego nigdy nie dosz o477. S d w tej ostatniej
spadku

na

podstawie

ustawy

o niezakwestionowan w sprawie opini bieg ego wykazuj
obawy rych ej mierci.

ale

w

oparciu

brak u spadkodawcy

pra

6.2. Pisemne (prywatne) stwierdzenie tre ci testamentu ustnego

Z badania aktowego wynika,

ciej na podstawie zezna

wie

zdecydowanie cz

e stwierdzenie nabycia spadku nast powa o
wiadków, w oparciu o art. 952 § 3

k.c., ni w wyniku sporz dzenia pisma, o którym mowa w art. 952 § 2 k.c.

dli

474

wo

W toku sprawy „pojawi si ” bowiem sfa szowany testament pisemny spadkodawcy, który jak si
okaza o sfa szowa osobi cie jego brat, b
cy jedynym spadkobierc ustawowym. Skutkiem tego
by a sprawa karna o sfa szowanie testamentu. Z analizy uzasadnienia orzeczenia wynika, e s d –
stwierdzaj c nabycie spadku na podstawie testamentu ustnego na rzecz córki tego w nie brata
spadkodawcy (sk óconej z nim od wielu lat) nie chcia dopu ci brata do dziedziczenia ustawowego,
jako jedynego spadkobiercy, czego skutkiem musia by by zapewne kolejny proces o wykluczenie go
od dziedziczenia z powodu niegodno ci.
475

Sprawa przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13.

476

Sprawa przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10.

477

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bia ymstoku o sygn. II Ns 5522/12.
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W ok. 85% sytuacji, w których pismo stwierdzaj ce tre

sporz dzone, nast pi o to po

testamentu ustnego zosta o

mierci spadkodawcy. W pojedynczych jedynie

wypadkach pismo takie sporz dzono jeszcze za

ycia spadkodawcy, w tym

tyt

w zaledwie 6 wypadkach by o ono podpisane przez samego spadkodawc oraz
wszystkich

wiadków478. W jednej ze spraw podpis spadkodawcy mia przy tym

ut

posta tuszowego odcisku palca479. Jako ciekawostk mo na poda , e w jednej ze
spraw po spisaniu za

ycia spadkobierczyni z jej podpisem tre ci testamentu

ustnego, po mierci spadkodawczyni jeden ze wiadków ponownie doprowadzi do

m
Wy

spisania tre ci testamentu ustnego ze
maj

po wiadcza z

wiadkami, a nawet dodatkow

osob

enie przez spadkodawczyni o wiadczenia480.

Z badania aktowego wynika, e w tych wypadkach, gdy pismo stwierdzaj ce tre
testamentu ustnego by o podpisane przez samego spadkodawc oraz wiadków, s d
zazwyczaj uznawa testament ustny za podstaw dziedziczenia481. Nast powa o to

iar

cz sto przy pomini ciu badania pozosta ych przes anek testamentu ustnego.
tpliwo ci budzi y natomiast sytuacje, w których pismo stwierdzaj ce tre

uS

testamentu ustnego mia o zosta

sporz dzone za

ycia spadkodawcy (np.

w dniu testowania), jednak brak jest jego podpisu na nim. Prowokowa o to
zazwyczaj w toku spraw automatycznie pytanie, co do tego, czy rzeczywi cie dosz o

u spadkodawcy obawy rych ej

tak e biegli oceniaj cy istnienie

pra

do aktu testowania. Na fakt ten zwracali uwag

mierci, którzy wskazywali przyk adowo,

spadkodawca w tym samym czasie podpisywa si

e

na innych dokumentach (np.

dokumentach szpitalnych)482. Trudno ci w wyja nieniu takiej sytuacji prowadzi y

wie

zazwyczaj do tego,

e s d stwierdza nabycie spadku na rzecz spadkobierców

ustawowych483. Cz sto jednak wnioskodawcy wskazywali,

e fakt braku z

enia

W niektórych sytuacjach by to podpis samego spadkodawcy oraz dwóch wiadków (sprawa przed
dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 165/12).

479

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sochaczewie o sygn. I Ns 42/13.

480

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10.

481

wo

dli

478

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Nysie o sygn. I Ns 808/10. Wyj tkiem by y wypadki
istnienia innej wadliwo ci takiego testamentu np. w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 357/12, protokolantem testamentu ustnego podpisanego
przez spadkodawczyni by a matka jedynego spadkobiercy.
482

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1048/09.

483

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1048/09.
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przez spadkodawc podpisu wynika wprost z jego stanu zdrowia484 (w tym choroby

Parkinsona485) albo niewiedzy wiadków o takim wymogu.

tyt

Wi kszo

pism stwierdzaj cych tre

testamentu ustnego zawiera a podanie daty

jego sporz dzenia. Tym niemniej w sprawie przed S dem Rejonowym w
o sygn. I Ns 387/12486 pismo stwierdzaj ce tre

cucie

testamentu ustnego – przekazane

ut

do s du cztery lata po mierci spadkodawcy i sporz dzone na komputerze – zosta o
sporz dzone bez daty. Tym niemniej s d stwierdzi nabycie spadku na rzecz obu

m
Wy

synów powo anych do dziedziczenia w takim testamencie. Rozstrzygni cie to wydaje
si

b dne, ale pe

analiz

sprawy utrudnia brak pisemnego uzasadnienia

postanowienia s du pierwszej instancji.
Wnioski o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego na podstawie pisma, o którym
mowa w art. 952 § 2 k.c., zazwyczaj by y sk adane kilka miesi cy po

mierci

iar

spadkodawcy. W badaniu stwierdzono równie sytuacje, w których spadkobierczyni
ustawowa czeka a cztery lata na zg oszenie si do s du z pismem stwierdzaj cym
tre

testamentu ustnego, mimo e pismo to mia o by sporz dzone niewiele ponad

uS

tydzie po dacie sporz dzenia testamentu przez spadkodawc

487

. Pismo to zosta o

sporz dzone na komputerze. S d stwierdzi nabycie spadku na rzecz spadkobierców
powo anych do dziedziczenia w testamencie ustnym. Analiz

sprawy i toku

pra

rozumowania s du utrudnia brak uzasadnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku oraz apelacji. W innej sprawie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na
podstawie „testamentu ustnego” zosta z
cho

ony 17 lat po chwili jego „sporz dzenia”,

samo stwierdzenie tre ci testamentu ustnego przed s dem na podstawie

wie

pisma, o którym mowa w art. 952 § 2 k.c., nast pi o dwa lata po

mierci

spadkodawcy (spadkodawca zmar w sierpniu 1995 r., a wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku z

ono w maju 2012 r.)488. Sytuacje takie budz wskazywane ju

dli

Por. spraw przed S dem Rejonowym we W oc awku o sygn. I Ns 1927/13 lub spraw przed
dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 1021/11.

485

Sprawa przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10.

486

Sprawa przed S dem Rejonowym w

487

W sprawie przed S dem Rejonowym w

cucie o sygn. I Ns 387/12.
cucie o sygn. I Ns 387/12.

488

wo

484

Sprawa przed S dem Rejonowym w Ostrowie Mazowieckim o sygn. I Ns 240/12. Stan faktyczny tej
sprawy oraz w tpliwo ci co do istniej cego na jego tle faktu z enia przez spadkodawc
wiadczenia woli w formie ustnej zosta y opisane ju powy ej.
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powy ej w tpliwo ci, co do ewentualnego antydatowania pisma stwierdzaj cego

tre

testamentu ustnego (por. cz

pi

opracowania).

tyt

W doktrynie podkre la si , e testament mo e by spisany w innym j zyku ni j zyk,
w którym spadkodawca o wiadczy swoj wol , byle tylko by to j zyk znany osobie
spisuj cej testament,

wiadkom i spadkodawcy (gdy spisanie nast puje za jego

ut

ycia)489. W stanach faktycznych obj tych badaniem aktowym sytuacja taka nie
zachodzi a. Zarówno bowiem testament sporz dzany by w j zyku polskim, jak te
testamentu

m
Wy

i wiadkami by y osoby znaj ce j zyk polski. Pisma stwierdzaj ce tre
ustnego tak e by y za ka dym razem sporz dzane w tym j zyku.
6.3. S dowe (publiczne) stwierdzenie tre ci testamentu ustnego

W wi kszo ci spraw obj tych badaniem stwierdzenie nabycia spadku nast powa o

iar

na podstawie zezna

wiadków w oparciu o art. 952 § 3 k.c.

Interesuj

by o przy tym – zaobserwowane w kilku wypadkach –

za wiadcza

przez
tre

ka dego

uS

sporz dzanie

praktyk

ze

wiadków

odr bnego

pisma,

maj cego

woli spadkodawcy, które by o wys ane do s du. Jak si

wydaje dokument taki nie mia mie charakteru pisma, o którym mowa w art. 952 § 2

pra

k.c. (by o podpisane jedynie przez jednego ze wiadków), lecz traktowane by o jako
rodzaj zeznania ( wiadectwa) na pi mie, które mia o by jedynie z
po to, aby zosta

one w s dzie,

nast pnie potwierdzone w toku sk adania zezna

wiadkowie sk adali te

„zeznania co do okoliczno ci z

490

. Niekiedy

enia o wiadczenia woli

wie

przez spadkodawc ” w formie pism wysy anych do s du równolegle z wnioskiem
o przes uchanie wiadków testamentu ustnego491.
dy

zazwyczaj przes uchiwa y

bardzo

szczegó owo.

dok adne zeznania wiadków co do tego, w jakim

dli

W aktach spraw znajduj si do

wiadków testamentu

489

wo

Tak uchwa a S du Najwy szego z 21 kwietnia 1972 r., III CZP 11/72, OSNCPiUS 1972, nr 10, poz.
174; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2013, komentarz do art. 952, nb 24, s. 857.
490

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 278/12. Podobnie
w sprawie przed S dem Rejonowym w Wa czu o sygn. I Ns 242/13, co mo e sugerowa , e by a to
praktyka rozpowszechniona w danym obszarze tego s du. Tym niemniej wypadek taki
zaobserwowano tak e w sprawie przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 2985/12.
491

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bielsku Podlaskim o sygn. I Ns 1647/13.
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miejscu spadkodawca testowa , wobec kogo o wiadcza swoj wol , w jakiej pozycji

znajdowa si w chwili testowania etc.492. Od regu y tej wyst powa y jednak wyj tki,

gdy zdarza y si sprawy, w której przes uchanie ka dego ze wiadków testamentu

tyt

ustnego zajmowa o 3-4 zdania w protokole493.
Poza wypadkami wycofania wniosku o przes uchanie wiadka testamentu ustnego

ut

zdarza y si

w praktyce równie

wypadki faktycznej niemo liwo ci przes uchania

jednego z nich. Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich

m
Wy

o sygn. I Ns 826/13494 testament zosta sporz dzony wobec czterech wiadków,
z czego jeden z nich zmar . S d przes ucha pozosta ych wiadków, z czego jeden
by przes uchiwany w domu ze wzgl du na ci
post powania tu po z

chorob

i zmar w toku

eniu zezna .

Zazwyczaj wnioski o przes uchanie wiadków testamentu ustnego by y sk adane od
mierci spadkodawcy. Nast pnie lub równolegle by a

iar

4 do 5 miesi cy po

wszczynana przed s dem sprawa o stwierdzenie nabycie spadku. Badanie aktowe
potwierdza,

uS

przes uchania

e wyk adnia zaprezentowana w orzecznictwie, co do terminu
wiadków testamentu ustnego, jest aprobowana w orzecznictwie

dów powszechnych. W zasadzie w wi kszo ci wypadków obj tych badaniem,
je eli wniosek o przes uchanie wiadków testamentu ustnego by sk adany do s du

pra

(a w kilku wypadkach nast powa o to zaledwie kilka dni przed up ywem 6 miesi cy
od chwili mierci spadkodawcy lub nawet wniosek taki wp ywa do s du w ostatnim
dniu sze ciomiesi cznego terminu495), przes uchanie

wiadków testamentu

ustnego nast powa o po chwili up ywu 6 miesi cy od

mierci spadkodawcy.

wie

W adnym jednak z analizowanych wypadków tylko z tej przyczyny nie stwierdzono,
e nie jest mo liwe przes uchanie

wiadków testamentu ustnego lub tre

testamentu ustnego nie zosta a skutecznie stwierdzona. By o to niezale ne od tego,
czy sami wnioskodawcy wnosili o pilne o przes uchanie
Por. zamiast wielu spraw
357/10.

dli

492

wiadków testamentu

przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns

493

494

wo

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Kartuzach o sygn. I Ns 816/11, gdzie ca e zeznania
ka dego ze wiadków odtworzone na podstawie protoko u brzmia o w zasadzie identycznie: „by o to
dnia…, chora le si czu a, przeczuwa a e umrze i nie chcia a i do szpitala…, powiedzia a, e ca y
swój maj tek pozostawia m owi…”.
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko skich o sygn. I Ns 826/13.

495

Taka sytuacja mia a np. miejsce w sprawie przed S dem Rejonowym dla
w odzi o sygn. III Ns 1020/13.
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ustnego – tzn. jeszcze przed up ywem sze ciomiesi cznego terminu od

mierci

spadkodawcy496.

tyt

W pojedynczych wypadkach wnioski o przes uchanie wiadków testamentu ustnego
by y oddalane, jako z

one po terminie. W badaniu aktowym pojawia y si wypadki

enia wniosku o przes uchanie wiadków testamentu ustnego po 9 miesi cach od

ut

mierci spadkodawcy497, pi tnastu miesi cach po tej chwili498, a nawet ponad 15 lat
po

mierci spadkodawczyni (w stanie faktycznym sprawy spadkodawczyni zmar a

m
Wy

3 pa dziernika 1997 r. za wniosek o stwierdzenie tre ci testamentu ustnego wp yn
12 marca 2013 r.)499. W jednej ze spraw z

ono nawet dwa wnioski

o przes uchanie wiadków testamentu ustnego i oba z

one zosta y po terminie500.

W sprawie tej wnioskodawczyni wnios a o stwierdzenie nabycia spadku po swojej
matce (zmar ej w 1990 r.) oraz ojcu (zmar ym w 2009 r.) dopiero w listopadzie 2012 r.
Na rozprawie przyzna a te ,

iar

i wycofa a z

e nie nast pi o spisanie tre ci testamentu ustnego

one wnioski, co spowodowa o, e s d stwierdzi nabycie spadku na

podstawie ustawy.

uS

W pojedynczych wypadkach wnioski o przes uchanie

wiadków testamentu

ustnego zosta y wycofane (zazwyczaj z powodu „wycofania si
wiadków”501).

jednego ze

wie

pra

496

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Nowym S czu o sygn. I Ns 679/13.

497

Sprawa przed S dem Rejonowym w Kro nie o sygn. I Ns 65/12.

498

dli

Sprawy przed S dem Rejonowym dla odzi- ródmie cia w odzi o sygn. III Ns 1624/13
(przes uchanie wiadków testamentu ustnego), o sygn. III Ns 829/13 (przes uchanie wiadków
testamentu ustnego) oraz o sygn. III Ns 1746/12 (stwierdzenie nabycia spadku).
499

500

wo

Sprawa przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 888/13. W sprawie tej tak e
nast pnie nie odnotowano wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jedynie na marginesie wskaza
nale y, e w tpliwe by o w tym wypadku czy dosz o w ogóle do testowania przez spadkodawczyni
wobec trzech jednocze nie obecnych wiadków (wnioskodawcy d yli bowiem do wykazania, e
lu ne i wyra ane w ró nych momentach ycia o wiadczenia spadkodawczyni mog yby by traktowane
jako testament).
Sprawy przed S dem Rejonowym w Siedlcach: o sygn. I Ns 1380/12 oraz o sygn. I Ns 1381/12.

501

Sprawa przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 1653/10,
Por. te sprawy przed S dem Rejonowym w Siedlcach o sygn. I Ns 1380/12 oraz I Ns 1381/12.
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7. Przypadki fa szerstw testamentu ustnego w wietle bada aktowych

tyt

Zwrócono ju powy ej uwag na podnoszone w doktrynie obawy co do fa szowania

w praktyce testamentów ustnych. Przypadki takie – budz ce liczne w tpliwo ci –
zaobserwowano równie w badaniu. Z zezna „ wiadków testamentu ustnego” oraz

ut

innych dowodów wyst puj cych w pojedynczych sprawach w sposób jednoznaczny
wynika o,

e o wiadczenia spadkodawców o tre ci „spisanej” przez „ wiadków

testamentu ustnego” nigdy nie zosta o z

one502. Dowody te znajduj ce si

m
Wy

w aktach sprawy (np. zaskakuj co jednolite zbie no ci w zeznaniach „ wiadków
testamentu ustnego” w sprawach szczegó owych, w powi zaniu z brakiem zgodno ci
w kwestiach podstawowych lub niewyja nione nielogiczno ci w post powaniu
spadkodawczyni, np. dotycz ce kwestii, dlaczego nie podpisa a ona pisma
stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego itp.), by y zwykle prawid owo i w sposób

wskaza

iar

przekonuj cy oceniane przez s dy rozpoznaj ce sprawy503. W tym miejscu nale y
na kilka przyk adów ró nych sposobów, w jakich testamenty te by y

fa szowane.

uS

W sprawie przed S dem Okr gowym w Radomsku o sygn. I Ns 205/11504 konkubina
spadkodawcy z

a wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie

testamentu ustnego na swoj

rzecz. Fa szerstwo dokonane by o „w sposób

pra

bezczelny”, gdy polega o m.in. na sfa szowaniu podpisów wiadków na pi mie
stwierdzaj cym tre
sporz dzi

testamentu ustnego. Jeden ze

to pismo stwierdzi

przed s dem,

e nigdy si

e „nie by

pod pismem nie

wiadkiem ostatniej woli

wie

podpisywa , a drugi „ wiadek” stwierdzi ,

wiadków maj cych

spadkodawcy” i „nie zdawa sobie sprawy z tego, jakie pismo podpisuje”. S d
502

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Toruniu o sygn. XI Ns 184/10; sprawie przed
dem Rejonowym w Toruniu o sygn. XI Ns 2266/08; sprawie przed S dem Rejonowym w Tarnowie
o sygn. X Ns 359/11; sprawie przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. VIII Ns 281/12; sprawie
przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2466/11; sprawie przed S dem Rejonowym
w Ja le o sygn. I Ns 175/08.

wo

503
Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Tarnowie o sygn. X Ns 359/11, „ wiadkowie”
zeznawali, e wiadek X mia a si podpisa na pi mie stwierdzaj cym tre testamentu ustnego, cho
ewidentnie na dokumencie tym nie by o jej podpisu. Nie potrafili oni nast pnie wyja ni faktu braku
podpisu. Na pytanie o to, w co by ubrany spadkodawca w chwili sporz dzenia testamentu, pada y te
ró ne odpowiedzi. Podobne rozbie ne zeznania co do okoliczno ci sporz dzenia testamentu ustnego
towarzyszy y sprawom przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2466/11 lub przed
dem Rejonowym w Ja le o sygn. I Ns 175/08.
504

Sprawa przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 205/11.
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stwierdzi nabycie spadku na rzecz rodziców zmar ego na podstawie ustawy. By a to

jedna z nielicznych spraw, w których w aktach znajduje si zawiadomienie przez s d

prokuratury o podejrzeniu pope nieniu przest pstwa.

tyt

Z kolei w sprawie przed S dem Rejonowym w Ja le o sygn. I Ns 175/08505 kuzyn
wyst pi o zmian postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po swoim krewnym

ut

zmar ym w USA. Wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku opiera o si
na testamencie ustnym maj cym by

sporz dzonym w Stanach Zjednoczonych.

m
Wy

Badania grafologiczne dowiod y jednak, e pismo stwierdzaj ce tre
ustnego sporz dzi a

testamentu

ona spadkobiercy, a ten fa szywie zeznawa co do

okoliczno ci, w których pismo takie mia o zosta

sporz dzone. Pozostali

wiadkowie tak e podawali ró ne informacje co do tego, kto mia takie pismo
sporz dzi

i kiedy

ona spadkobiercy mia a si

o nim dowiedzie . S d nie mia

tpliwo ci, e rzekomy testament by „wytworem” rzekomego spadkobiercy. S d

iar

drugiej instancji oddalaj c apelacj

podzieli

ten pogl d wskazuj c tak e na

zagro enia zwi zane z testamentami sporz dzonymi w tej formie506. Z akt sprawy

uS

wynika, e toczy a si jednocze nie sprawa karna dotycz ca odpowiedzialno ci za
fa szywe zeznania, jednak e brak jest informacji co do jej prawomocnego
rozstrzygni cia.

pra

W sprawie przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. 1742/11507
wnioskodawczyni wnosi a o uchylenie aktu po wiadczenia dziedziczenia wydanego
na rzecz jej przyrodniej siostry (X). Osoba ta zatai a bowiem przed notariuszem fakt,
e istnieje inna jeszcze siostra spadkodawcy (tzn. wnioskodawczyni). W toku

wie

post powania o uchylenie aktu po wiadczenia X zacz a twierdzi , e spadkodawca
pozostawi testament ustny na jej rzecz. W jego sporz dzeniu, jako wiadek, mia a
przy tym bra udzia osoba, która pomaga a wcze niej X sporz dzi wadliwy akt
po wiadczenia dziedziczenia i wówczas… nie tylko nie poda a notariuszowi
Sprawa przed S dem Rejonowym w Ja le o sygn. I Ns 175/08.

dli

505

wo

506
S d uzna , e: „Przywo ane rozbie no ci s na tyle istotne, e w konsekwencji – przy
uwzgl dnieniu pozosta ych okoliczno ci towarzysz cych spisaniu testamentu i jego ujawnieniu prowadz do przekonania, e spadkodawca nie sporz dzi ustnego testamentu, a powo ane w nim
osoby nie by y jego wiadkami. Jak ju podniesiono, z niezwyk ostro no ci nale y podchodzi do
tej formy testamentu, a stwierdzonych rozbie no ci i w tpliwo ci nie mo na t umaczy , jak chc
tego apeluj cy, niepami ci , wiadków i nieznajomo ci przez nich przepisów prawa. S one
na tyle istotne, e podwa aj absolutnie istnienie testamentu ustnego spadkodawcy”.
507

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 1742/11.
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informacji o istnieniu drugiej siostry, ale te nie wspomina a mu nic o istniej cym

„testamencie ustnym”. S d stwierdzi

nabycie spadku na podstawie ustawy

wskazuj c na niedaj ce si wyja ni sprzeczno ci w zeznaniach wiadków (np.

tyt

co do tego, kto i kiedy sporz dzi protokó testamentu ustnego lub tego jaka by a
kolejno

sk adania na nim podpisów). W sprawie s d wys

zawiadomienie

ut

o pope nieniu przest pstwa fa szywych zezna jedynie przez jednego ze wiadków,
cho pozosta e o wiadczenia wiadków tak e ró ni y si od siebie znacznie i budzi y
uzasadnione w tpliwo ci. Policja a nast pnie prokuratura umorzy y

ledztwo

m
Wy

w sprawie, nie dopatruj c si pope nienia przest pstwa. Wcze niej jednak s d karny
skaza X za fa szywe o wiadczenia z

one przed notariuszem508. Brak by o jednak

w aktach sprawy informacji o wszcz ciu równocze nie sprawy o uznanie jej za
niegodn dziedziczenia.

W sprawie przed S dem Rejonowym w Ko cianie o sygn. I Ns 587/09509 s d uzna ,

iar

e podczas pobytu testatora w szpitalu nie dosz o do
przez niego testamentu ustnego. Mia o to wynika

wiadomego sporz dzenia

z przyjmowania przez niego

uS

silnych leków (w tym Fentanylu i Midanium maj cych dzia

podobnie, cho

znacznie silniej ni morfina). S d mia te w tpliwo ci, czy spadkodawca znajdowa
si

w chwili sporz dzenia testamentu w stanie, w którym móg porozumiewa si

z potencjalnymi wiadkami. Decyduj ca w sprawie by a opinia bieg ego psychiatry.

pra

Z kolei s d drugiej instancji – do którego wp yn a apelacja – uzna , e w ogóle nie
dosz o do sporz dzenia testamentu ustnego. Zeznania
bowiem w sprzeczno ci z faktem,

wiadków pozostawa y

e spadkodawca wed ug dokumentacji

medycznej w domniemanej chwili sporz dzenia testamentu ustnego znajdowa

wie

si

na oddziale intensywnej terapii i dost p do niego by ograniczony o ile

wr cz niemo liwy dla osób z zewn trz. W sprawie tej wszcz te zosta o
post powanie karne dotycz ce pope nienie przest pstwa z art. 233 k.k., lecz brak

wo

dli

jest w aktach sprawy informacji co do dalszych jego losów.

508

Wyrok s du przewidzia w takiej sprawie kar w wysoko ci 100 stawek dziennych okre lonych na
10 z .
cznie kwota taka (tzn. 1000 z ) mo e by uznana za niewspó miernie ma w stosunku do
rozmiaru przest pstwa.
509

Sprawa przed S dem Rejonowym w Ko cianie o sygn. I Ns 587/09.
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W sprawie przed S dem Rejonowym w Bartoszycach o sygn. I Ns 155/11510

pocz tkowo jeden z synów spadkodawcy próbowa wymóc na swoich siostrach

zrzeczenie si

spadku. Rozmowa taka mia a si

odby

podczas pogrzebu

tyt

spadkodawcy. W rozmowie takiej nie przekaza im adnych informacji co do tego, e
zosta „powo any po zmar ym do dziedziczenia na podstawie testamentu ustnego”.

ut

Informacj tak „ujawni ” dopiero po wniesieniu przez jedn z sióstr do s du wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku. S d zauwa

w uzasadnieniu postanowienia liczne

rozbie no ci co do czasu i miejsca, w którym rzekomy testament ustny mia

m
Wy

by

sporz dzony, tego kiedy sporz dzono pismo stwierdzaj ce jego tre

,

a tak e okoliczno ci ujawnienia jego istnienia. Brak jest w aktach sprawy
informacji o ewentualnym post powaniu karnym dotycz cego próby sfa szowania
testamentu ustnego lub fa szywych zezna rzekomych „ wiadków”.
Z kolei w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

iar

o sygn. I Ns 1653/10511 konkubina spadkodawcy, po stwierdzeniu nabycia spadku na
rzecz spadkobierców ustawowych i prawie rok po

a

postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Wcze niej na

uS

wniosek o zmian

mierci spadkodawcy, z

spotkaniu ze spadkobiercami nie twierdzi a, e istnia jakikolwiek testament na jej
rzecz.

wiadkowie mylili si

w zeznaniach, a w ko cu jeden z nich przyzna , e

sama wnioskodawczyni w asnor cznie sporz dzi a protokó

testamentu ustnego na rzecz jej samej. Jako ciekawostk mo na wskaza ,

pra

tre

stwierdzaj cy

ze pe nomocnik jednego ze spadkobierców ustawowych – dla wykazania braku
kontaktowania si „ wiadków” w dniu rzekomego sporz dzenia testamentu ustnego
ze spadkodawc i braku jednoczesnej ich obecno ci „w chwili i miejscu testowania” –

wie

wniós o ustalenie u operatorów telefonów komórkowych, gdzie logowa y si do
sieci komórki „ wiadków”. Tu po tym wnioskodawczyni cofn a wniosek o zmian
postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Nast pnie operatorzy telefonii
e danych tych nie mog

udost pni

z braku ku temu

dli

komórkowej stwierdzili,

podstawy prawnej. S d umorzy post powanie w sprawie, natomiast w aktach
sprawy nie ma

adnych informacji co do tego, czy toczy a si

wo

karna przeciwko rzekomym wiadkom testamentu ustnego.

nast pnie sprawa

510

Sprawa przed S dem Rejonowym w Bartoszycach o sygn. I Ns 155/11.

511

Sprawa przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 1653/10.
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Podkre li

trzeba,

e w niektórych sytuacjach w aktach sprawy znajdowa a si

informacja o wypo yczeniu do prokuratury akt sprawy na poczet tocz cego si

post powania przygotowawczego (wszcz tego zapewne z wniosku osób trzecich),

tyt

ale brak by o dok adniejszych informacji co do jego przedmiotu oraz ewentualnego
zako czenia512.

ut

Co ciekawe najcz stsz

grup

osób, która mog aby zosta

oskar ona o próby

sfa szowania testamentów ustnych byli konkubenci spadkodawcy (najcz

m
Wy

konkubiny)513. Osoby te mia y by

ciej

zarazem jednocze nie beneficjentami takich

testamentów. Wynika o to zapewne z ch ci takich osób – nie dziedzicz cych spadku
z mocy ustawy – do nabycia cz

ci spadku po spadkodawcy (w braku sporz dzenia

przez niego testamentu w formie zwyk ej). Podobnie w kilku wypadkach
sfabrykowane testamenty ustne mia y by
opiekowa y si

osob

zmar

przed jej

sporz dzane na rzecz osób, które
mierci , lecz nie nale

y do kr gu

iar

spadkobierców ustawowych po niej514.
8. Podsumowanie

ono,

uS

W badaniu za

e jego wyniki umo liwia

cz sto testamenty w formie ustnej

b

odpowied

na pytanie, jak

sporz dzane w praktyce. Analiza akt

pra

wskazuje, e s to wypadki cz stsze ni sporadyczne. Analizowana liczba spraw
podzielona przez liczb lat obj tych badaniem wskazuje, e corocznie w skali kraju
sporz dza si albo „tworzy” po mierci spadkodawcy ok. 50 testamentów ustnych515.
Zazwyczaj wynika to z ewidentnej niech ci spadkodawców do sporz dzania

wie

testamentu w formach zwyk ych (notarialnej516 i holograficznej) oraz odraczania

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w B dzinie o sygn. I Ns 875/11.

513

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Ko cianie o sygn. I Ns 587/09; sprawie przed
dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn. I Ns 1653/10.

514

Por. przyk adowo spraw przed S dem Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. II Ns 2466/11.

dli

512

wo

515
Tylko w jednej sprawie odnotowano ch
wykazania przez wnioskodawców, e spadkodawca
sporz dzi dwa testamenty ustne (sprawa przed S dem Rejonowym w W growie o sygn. I Ns 79/11).
Pierwszy z nich mia zosta wypowiedziany w lu nej rozmowie i jeden ze wiadków odmówi
zeznawania co do jego tre ci, natomiast drugi zosta sporz dzony wobec trzech wiadków b
cych
wnukami potencjalnej spadkobierczyni. Co ciekawe w sprawie tej pojawi si równie … sfa szowany
testament pisemny spadkodawcy.
516

W wypadku testamentu w formie notarialnej wynika to tak e z ch ci unikni cia kosztów
sporz dzenia aktu notarialnego.

ci
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aktu testowania „na ostatni chwil ”517. W kilku wypadkach z zezna

wiadków

wynika nawet ewidentnie, e testatorzy nie mogli ju uda si do notariusza, mimo

tego,

e byli z nim umówieni, z powodu nag ego pogorszenia stanu zdrowia518.

tyt

Pomijaj c nawet wypadki testamentów sfa szowanych, mo na te z du
stwierdzi ,

pewno ci

e istnienie tak znacznej liczby wypadków – w których wnioskodawcy

ut

do stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego – wynika

z niskich wymaga

formalnych tego testamentu. Powoduje to,

e strony

zainteresowane okre lonym porz dkiem dziedziczenia po spadkodawcy (który nie

m
Wy

sporz dzi testamentu w formie zwyk ej), d

do wykazania, i

w prywatnych

rozmowach lub na spotkaniach rodzinnych przekazywa on osobom trzecim swoje
plany co do ewentualnego porz dku dziedziczenia po nim. O wiadczenia za
takie mog

zosta

zakwalifikowane jako testamenty ustne z punktu widzenia

hipotezy art. 952 § 1 k.c. Sytuacje takie wielokrotnie mog budzi w tpliwo ci nie

testatora. Zazwyczaj te

iar

tylko co do ich rzeczywistego zaistnienia, ale te co do istnienia animus testandi
sprawiaj

liczne problemy przy badaniu istnienia innych

przes anek umo liwiaj cych sporz dzenie testamentu ustnego (zw aszcza tej

przes anek,

od

których

uS

przes anki, któr jest obawa rych ej mierci). Jednoznacznie sugeruje to zaostrzenie
zaistnienia

uzale nione

by

powinno

sporz dzenie

testamentu w tej formie (por. rozdzia siódmy opracowania).

pra

Na podstawie uzyskanych danych nie mo na dokona ustalenia liczby wypadków
dziedziczenia nast puj cego w oparciu o testamenty sporz dzone w tej formie,
w stosunku do dziedziczenia testamentowego na podstawie testamentów
zwyk ych.

Wynika

to

z

braku

danych

dotycz cych

liczby

testamentów

wie

sporz dzanych w Polsce w ogólno ci – przede wszystkim w formie zwyk ej. St d nie
mo na równie obliczy ilo ci spraw, w których s d stwierdzi nabycie spadku na
517

wo

dli

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 205/11, wed ug
zezna wnioskodawczyni – konkubiny spadkodawcy, spadkodawca mia nie sporz dzi testamentu
w formie notarialnej, gdy „szykowa si do lubu z ni ” i uregulowania w ten sposób swojej sytuacji
maj tkowej. Zeznania wiadków i dane urz dowe nie wykaza y jednak, aby w sprawie by a
wyznaczona jakakolwiek data ceremonii lubnej przed kierownikiem urz du stanu cywilnego.
518

Por. przyk adowo spraw przed S dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o sygn. II Ns 357/10
oraz spraw przed S dem Rejonowym w Ostródzie o sygn. I Ns 899/09, w której spadkodawczyni ju po z eniu o wiadczenia w formie ustnej - chcia a sporz dzi testament w formie notarialnej
z umówionym notariuszem, do czego jednak nie dosz o na skutek nag ego pogorszenia si jej stanu
zdrowia. Tym niemniej w sprawie przed S dem Rejonowym w Sosnowcu o sygn. II Ns 593/12
spadkodawczyni, wedle zezna
wiadków umówiona ju z notariuszem w celu sporz dzenia
testamentu, mia a zosta przez tych e wiadków od tego faktu odwiedziona.
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podstawie takich testamentów, a nast pnie zestawi to z ilo ci

spraw, w których

dy przyj y dziedziczenie na podstawie testamentu ustnego. Podkre li nale y te ,

e w badaniu odnotowano sytuacj , w których s d – w sytuacji, gdy nie uznawa za

tyt

wa ny lub skuteczny sporz dzonego w sprawie testamentu ustnego – uznawa , e
do dziedziczenia dochodzi o na podstawie innego testamentu sporz dzonego
w

zwyk ej519.

formie

ut

wcze niej

W

jednym

wypadku

s d

orzek

nawet…

o dziedziczeniu jednocze nie na podstawie sporz dzonego przed kilkunastu laty
testamentu w asnor cznego, jak i sporz dzonego tu

przed

m
Wy

ustnego, zapewne z tego wzgl du, e oba mia y identyczn tre

mierci

testamentu

520

.

W badanych sprawach na 164 wypadki, w których wydano postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku, w ok. 90 wypadkach s dy stwierdzi y,

e po

dziedziczenia dosz o na podstawie testamentu ustnego. Oznacza to, e w ponad
55% wypadków, w których w danej sprawie pojawia si

kwestia dziedziczenia na

iar

podstawie testamentu w tej formie, jest on nast pnie podstaw

dziedziczenia

w sprawie. W wielu wypadkach trudno by o na podstawie samych zezna

powody przyj cia przez s d takiego rozwi zania, w braku

uS

i akt sprawy ustali

wiadków

uzasadnienia postanowienia s du pierwszej instancji lub nast pnie apelacji. Tak e to
sugeruje konieczno

dok adnego rozwa enia tego, czy forma testamentu ustnego
ciwie skonstruowana.

519
Por. przyk adowo spraw
o sygn. I Ns 151/11.

przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

wo

dli

wie

pra

w prawie polskim jest w

520

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Wieluniu o sygn. I Ns 84/13. W sprawie spadkodawca by
ksi dzem, który sporz dzi testament na rzecz swojej parafii ustanawiaj c jednocze nie jednego
z ksi y w niej rezyduj cych wykonawc testamentu. Wcze niej zosta sporz dzony testament
asnor czny tej samej tre ci. Zdaniem s du do dziedziczenia dosz o jednocze nie na podstawie
testamentu w asnor cznego i testamentu ustnego.
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VII. Uwagi de lege ferenda

tyt

1. Uwagi ogólne

ut

Na wst pie wskaza

nale y,

e w prawie polskim - mimo olbrzymich zmian

technologicznych zachodz cych w spo ecze stwie - nie toczy si

w chwili obecnej

szersza dyskusja nad ewentualnymi zmianami form testamentu zwi zanymi

m
Wy

z post pem technologicznym, a g osy w tym zakresie s

odosobnione521 i maj

cz sto charakter publicystyczny522. W zwi zku ze wskazanymi zmianami do
wyobra enia jest bowiem przyj cie, aby testament by sporz dzany w formie
elektronicznej, na przyk ad nagrania wideo lub utrwalenia g osu spadkodawcy itp.
Brak dyskusji w tym zakresie wynika zapewne z pod wiadomego za
przedstawicieli doktryny o du ym zagro eniu i

enia

atwo ci fa szowania takich

iar

testamentów, a tak e zb dno ci takiej regulacji wobec mo liwo ci swobodnego
wyboru przez testatora jednej z form dotychczas ju istniej cych. W tpliwe wydaje
zw aszcza wprowadzenie do prawa polskiego de lege ferenda formy

uS

si

drukowanej523 lub cyfrowej524. Wprowadzenie za
istnienia okre lonej liczby

minimalnych wymaga

co do

wiadków przy sporz dzaniu testamentu w jednej ze

wskazanych „form elektronicznych” sprowadza je mo e w istocie do testamentów

pra

w formie ustnej. Argumenty funkcjonalne wskazywane na poparcie tezy odmiennej
nieprzekonuj ce i powinny ust pi
521

przed argumentacj

odwo uj

si

do

wie

Zob. jedynie K. Osajda, Wp yw rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu — rozwa ania
de lege ferenda, Rejent 2010, nr 5, s. 55–67 oraz M. Za ucki, Wspó czesne tendencje rozwoju
dziedziczenia testamentowego - czyli nie tylko o potrzebie wprowadzenia wideotestamentu do nowego
Kodeksu cywilnego, Roczniki Nauk Prawnych 2012, tom XXII, nr 2, s. 23 i nast. Por. te te w prawie
austriackim R. Welser, Die Reform des österreichischen Erbrechts, [w:] Zivilrechtsgesetzgebung
heute. Festschrift Gerhard Hopf zum 65. Geburtstag, red. Bundesministerium für Justiz,
Zivilrechtssektion, Wien 2007, s. 257–258.

dli

522

Por. K. Osajda, Testamenty XXI wieku: mistyczny, elektroniczny, cyfrowy na CD lub DVD,
Rzeczpospolita z 31 pa dziernika 2005 (nr 255/2005), dodatek „Prawo co dnia”.

wo

523
Zob. K. Osajda, Wp yw rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu — rozwa ania de lege
ferenda, Rejent 2010, nr 5, s. 61–63 z konkluzj na s. 67.
524

K. Osajda, Wp yw rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu — rozwa ania de lege
ferenda, Rejent 2010, nr 5, s. 63–65 z konkluzj na s. 67. Co ciekawe, autor odrzuca przyj cie
testamentu w formie nagrania wideo (K. Osajda, Wp yw rozwoju techniki na uregulowanie formy
testamentu — rozwa ania de lege ferenda, Rejent 2010, nr 5, s. 55–56). Odmiennie M. Za ucki,
Wspó czesne tendencje rozwoju dziedziczenia testamentowego - czyli nie tylko o potrzebie
wprowadzenia wideotestamentu do nowego Kodeksu cywilnego, Roczniki Nauk Prawnych 2012, tom
XXII, nr 2, s. 44-46.
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Ins

istnienia bardzo du ego ryzyka fa szerstwa takich testamentów. Podkre li trzeba, e

obecnie istniej ce formy testamentu w wystarczaj cy sposób umo liwiaj testatorowi

rozrz dzanie maj tkiem na wypadek mierci.

tyt

Zasadna wydaje si

natomiast w prawie polskim dyskusja nad usuni ciem

testamentu ustnego lub modyfikacj

jego przes anek. Dyskusja taka w doktrynie

ut

zosta a ju przez kilku autorów podj ta525.
Na wst pie nale y opowiedzie

si

za utrzymaniem w prawie polskim formy

m
Wy

testamentu ustnego jako testamentu szczególnego. Po pierwsze, przemawia za tym
wzgl d

na istniej

w ród

polskich

testatorów niech

do

sporz dzania

testamentów w jakiejkolwiek formie, co powoduje, e cz sto podejmuj oni decyzje
o sporz dzeniu testamentu faktycznie w ostatnich chwilach swojego
Trudno im wówczas odmówi sporz dzenia ich ostatniej woli w tej w

ycia.

nie „formie

powinien umo liwi

iar

uproszczonej” w braku mo liwo ci zachowania innych form. Po drugie, ustawodawca
sporz dzenie testamentu osobie znajduj cej si

nag ej i zagra aj cej jej

w sytuacji

yciu (np. rannej w wypadku samochodowym albo

uS

do wiadczaj cej nag ego zawa u serca etc.).
Mo liwo

sporz dzenia testamentu w tej formie – co wskazywane zostanie

w dalszej cz

ci opracowania – powinna by

pra

szczególnych w tym znaczeniu,

ograniczona jedynie do sytuacji

e wy czaj cych ca kowicie mo liwo

sporz dzenia testamentu w formie zwyk ej.

wie

525

wo

dli

Co do postulatów de lege ferenda J. Czerniakowski, Testament ustny w wietle praktyki, Palestra
1987, nr 10–11, s. 46–51; I. Kleniewska, Testament ustny, Jurysta 1993, z. 2, s. 30; J. Pietrzykowski,
Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagadnie wspó czesnego prawa cywilnego,
„Studia Iuridica”, t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994, s. 254-255;
E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 103 i nast.; P. Ksi ak,
Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Pa stwo i Prawo 2006, z. 11, s. 66, przyp. 61; M. Pazdan,
Prawo spadkowe, [w:] Zielona Ksi ga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,
red. Z. Radwa ski, Warszawa 2006, s. 193–194; F. Zoll, Das polnische Erbrecht im Wandel: die
geplanten Reformen, [w:] Erbrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa, red. R. Welser, Wien 2009,
s. 36; B. Pr da, W sprawie przysz ci testamentu ustnego, „Rejent” 2009, z. 5, s. 87 i nast.,
a zw aszcza s. 93–96. Por. te E. Skowro ska, Testament ustny „de lege ferenda”, [w:] Z zagadnie
wspó czesnego prawa cywilnego, „Studia Iuridica”, t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu),
Warszawa 1994, s. 259–266 oraz S. Wójcik, O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym.
Uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksi ga pami tkowa Profesora Maksymiliana
Pazdana, red. L. Ogieg o, W. Popio ek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1494–1495, co do testamentu
wojskowego. Zob. te co do ewentualnych zmian ustawowych M. Wróbel, ówne za enia projektu
Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy 2007, z. 13, s. 737.
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Za likwidacj

testamentu ustnego nie przemawia przy tym samo istnienie form

zwyk ych, a zw aszcza formy pisemnej i notarialnej. Tak jak by o to wspominane

w punkcie szóstym opracowania, w kilku wypadkach mo na by o stwierdzi ,

tyt

niemo liwo

sporz dzenia testamentu w formie pisemnej zwyk ej przez wzgl d na

fakt choroby spadkodawcy (zwyrodnienie stawów, trz

ce si

r ce etc.) lub

ut

okoliczno ci faktyczne danego wypadku (np. stan przedzawa owy przed wyjazdem
do szpitala). W badaniu zaobserwowano te , e – w odniesieniu do testamentu, który
mia by by sporz dzony w formie aktu notarialnego – w pojedynczych wypadkach

m
Wy

notariusze albo nie przybywali na umówione spotkanie526 albo odmawiali udania si
do szpitala do ci

ko chorego spadkodawcy527. Z badanie aktowego wynika,

e

zazwyczaj sytuacje takie mia y miejsce... w okresie weekendowym lub wi tecznym.
Po czone by o to jednak z regu y z faktem przekazania potencjalnym wiadkom
testamentu informacji o sposobie sporz dzenia testamentu w formie ustnej.

iar

2. Okoliczno ci uzasadniaj ce sporz dzenie testamentu ustnego

uS

Korekty wymagaj przede wszystkim przes anki testamentu ustnego. Z uwagi na
fakt,

e chodzi tu o testament szczególny, którego autentyczno

jest zagro ona

w wi kszym stopniu ni w przypadku testamentów zwyk ych, skorzystanie z tej formy
testamentu

powinno

by

uwarunkowane

wyst pieniem

pra

szczególnych, które w znacznym stopniu utrudniaj

takich

okoliczno ci

lub uniemo liwiaj

skorzystanie z formy testamentu zwyk ego, przy czym ustawodawca móg y
ograniczy

si

nawet do przyj cia jedynie drugiej z tych przes anek. W ród tych

wie

okoliczno ci wyst powa aby tak e obawa rych ej mierci spadkodawcy np. w wyniku
wypadku lub pobytu w szpitalu, lecz jedynie w sytuacji niemo liwo ci sporz dzenia
testamentu w formie pisemnej zwyk ej lub niemo liwo ci wezwania notariusza.
Trafne wydaje si

wskazanie wprost w tre ci przepisu, e istnienie takiej obawy

dli

powinno by okre lane w sposób obiektywny528. Takie rozwi zanie przyj te by o
ju

zreszt

wcze niej w rozwoju prawa polskiego w art. 82 dekretu – prawo

wo

526

Por. spraw przed S dem Rejonowym Katowice-Zachód o sygn. II Ns 790/10/Z.

527

Por. spraw przed S dem Rejonowym w Turku o sygn. I Ns 940/12.

528
Z kolei J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagadnie
wspó czesnego prawa cywilnego, „Studia Iuridica”, t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu),
Warszawa 1994, s. 255, postulowa , aby wprowadzi do kodeksu regulacje przesadzaj
, e obawa
rych ej mierci ma charakter obiektywny.
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spadkowe. Postulowane rozwi zanie ograniczy niew tpliwie zakres mo liwo ci

sporz dzenia

testamentu

ustnego

w

porównaniu

ze

sformu owaniem

obowi zuj cym obecnie.

tyt

Kontrowersyjna przy takiej zmianie – w wietle bada aktowych - b dzie zapewne
kwestia tego, czy uzale nienie sporz dzenia testamentu w formie ustnej od

ut

niemo liwo ci sporz dzenia go w formie pisemnej zwyk ej lub formie aktu
notarialnego, rzeczywi cie rozwi

e problem testamentów, które sporz dzane s

m
Wy

w szpitalach lub hospicjach. Testamenty takie wielokrotnie zaobserwowano
w badaniu aktowym. Jak podkre la si w nauce szwajcarskiej w takich sytuacjach
praktycznie zawsze b dzie bowiem istnia a mo liwo

wezwania do testatora

notariusza529. Ocen tak dokonywa b dzie trzeba jednak ka dorazowo ad casu,
gdy mog zdarzy si wypadki, w których z powodu stanu zdrowia spadkodawcy
nie b dzie zarówno mo liwo ci sporz dzenia testamentu w formie w asnor cznej, jak

iar

i wezwanie do danego spadkobiercy notariusza przed chwil jego mierci.
3. Sporz dzenie testamentu ustnego

uS

3.1. wiadkowie

pra

De lege ferenda nale y równie zmodyfikowa przepisy odnosz ce si do tego,
kto mo e by

wiadkiem testamentu ustnego. Modyfikacji powinien przy tym

podlega przede wszystkim katalog podmiotów obj tych art. 957 k.c., gdy katalog

Przede wszystkim postulowa

wie

podmiotów obj tych art. 956 k.c. w zasadzie nie wymaga wi kszych zmian.
nale y de lege ferenda wy czenie od mo liwo ci

bycia wiadkiem lub protokolantem testamentu osoby pozostaj cej w faktycznym
otrzymuj

jak kolwiek korzy

z testamentu, a wi c jego

dli

zwi zku z osob

konkubiny lub konkubenta. Postulat taki zg aszany by ju w doktrynie530. Wypadki
takie odnotowano w badaniu w kilku wypadkach531. Do rozwa enia pozostaje te

wo

529

P. Breitschmid, [w:] Basler Kommentar ZGB II (Art. 457–977), red. H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser,
Basel–Stuttgart 2007, s. 270.
530

E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 167.

531

Por. np. spraw przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11, w której wiadkiem by
narzeczony jedynej spadkobierczyni.
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kwestia ewentualnego obj cia wy czeniem z art. 957 k.c. osób, które nie mo na

wprost okre li jako konkubenta/konkubentk osoby otrzymuj cej korzy

ale

osoba

ta

pozostaje

z

t

osob

w

silnej

wi zi

ze spadku,

uczuciowej

np.

tyt

narzeczony/narzeczona.
Zasadne wydaje si

szersze zakre lenie kr gu osób, które nie mog

by

ut

wiadkami testamentu ustnego. Obecny kr g nie obejmuj cy rodze stwa rodziców
spadkobierców (tzw. wujostwa), ich ma onków (cioci, wujka spadkobiercy) oraz ich

m
Wy

dzieci (rodze stwa ciotecznego spadkobierców), wydaje si

zbyt w ski. Stwarza

tez niekiedy w tpliwo ci co do bezstronno ci tych osób jako wiadków testamentu.
W tym miejscu wskaza

mo na na kilka przyk adów z badania aktowego.

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns
477/12532 jednym ze

wiadków by wuj wnioskodawcy (b

cego spadkobierc

iar

ustanowionym w testamencie ustnym), a drugim kuzyn stryjeczny wnioskodawcy.
W sprawie przed S dem Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 58/13533 wiadkami
by y ona brata spadkodawcy i jej córka (b

ce zarazem cioci i siostr cioteczn

uS

powo anych do spadku córek spadkodawcy). W sprawie przed S dem Rejonowym
Katowice-Zachód o sygn. II Ns 790/10/Z534
(b

wiadkiem by brat spadkodawczyni

cy z zawodu s dzi ), który by jednocze nie wujem spadkobierców. W sprawie

narzeczony jedynej spadkobierczyni (b
brat stryjeczny (syn w

nie tego stryja).

pra

przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11535,
cej siostr

wiadkami byli:

spadkodawcy), jej stryj oraz

tak e zmiana przepisów

wie

Mo liwa do przyj cia de lege ferenda wydaje si

dotycz cych wiadków testamentu co do wymaganego od nich wieku. W tpliwo ci
wzbudza mi dzy innymi to, czy wiadkowie tacy rzeczywi cie musz
pe noletnimi, skoro pe nienie przez nich tej funkcji nie polega na z

by osobami

eniu przez nich

dli

wiadczenia woli, lecz na odebraniu tre ci takiego o wiadczenia od innej osoby.
Wystarczaj ce wydaje si wi c zakre lenie wieku wiadka testamentu na 15 lub 16
eby za odmienn

wyk adni

przemawia

532

Sprawa przed S dem Rejonowym w Radomsku o sygn. I Ns 477/12.

533

Sprawa przed S dem Rejonowym w Boles awcu o sygn. I Ns 58/13.

534

Sprawa przed S dem Rejonowym Katowice-Zachód o sygn. II Ns 790/10/Z.

535

Sprawa przed S dem Rejonowym w Kielcach o sygn. I Ns 833/11.

e

ci
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mog a obawa,

wo

lat. Nie wydaje si ,

Ins

osoby takie nie b

ewentualnie ponosi y odpowiedzialno ci karnej za fa szywe

zeznania przez wzgl d na swój wiek. Mo liwe jest zreszt

de lege ferenda

uczynienie w tym zakresie wyj tku od zasad ogólnych obj tych kodeksem karnym.

tyt

W badaniu odnotowano tylko jeden przypadek, w którym testator testowa skutecznie
na rzecz osoby prawnej (by a to sytuacja ksi dza testuj cego na rzecz swojej

ut

parafii). Zauwa

nale y,

e de lege ferenda szczególne problemy rodzi próba

wskazania tego, kto jest wy czony od bycia wiadkiem testamentu w sytuacji, gdy

osoby b

m
Wy

okre lone przysporzenie ze spadku mia aby otrzyma osoba prawna: czy by yby to
ce jedynie cz onkami organów takich osób prawnych, czy te na przyk ad

ich wysoko postawionymi pracownikami. Zagadnienie to w doktrynie jest de lege lata
sporne536. Ustawodawca powinien wskaza — cho by jako minimum — e osoby
ce pe nomocnikami lub cz onkami organów osób prawnych nie mog

by

wiadkami sporz dzonego testamentu, w którym taka osoba prawna otrzymuje
na swoj rzecz537.

3.2. Protokolant

uS

De lege ferenda nale

iar

korzy

oby w art. 952 § 2 k.c. lub w przepisach o

wiadkach

testamentu zaznaczy wyra nie, e przepisy o wiadkach testamentu stosuje si

mo liwo

spisania pisma stwierdzaj cego tre

trzeci . Istniej

tu dwie mo liwo ci: b

wy czy

pra

odpowiednio do protokolanta testamentu ustnego. Mo na te

testamentu ustnego przez osob

wy czenie osoby trzeciej, która nie

bra a udzia u w akcie testowania (ze wzgl du na podniesione ju

wie

zastrze enia), b

wy ej

wy czenie od sporz dzenia pisma stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego wszystkich osób trzecich, z tej racji, e spisa tre

ostatniej

dli

wo

536
Zob. E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 132;
E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, Warszawa 2011,
komentarz do art. 957, Nb 21; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088,
red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 957, nb 2.
537
W tym kontek cie pomocna mo e by dyskusja toczona w prawie austriackim co do tego, kto mo e
by wiadkiem testamentu (zw aszcza co do sytuacji, w której testament przyznaje korzy ci osobie
prawnej) – por. w tym zakresie W. Borysiak, Recenzja: R. Welser, Die Reform des österreichischen
Erbrechts: Gutachten, Bd II/1, 2009, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, z. 2, s. 542.
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woli spadkodawcy mo e przecie równie dobrze wiadek (który przecie , aby by
czyta i pisa )538.

tym e wiadkiem, musi by osob mog

tyt

Zdaniem autora opracowania podzieli
mo liwo

nale y pogl d, zgodnie z którym sama

spisania tre ci testamentu ustnego przez osob

ustawodawcy. Pogl d taki wyra

trzeci

jest b dem

konsekwentnie w swoich wypowiedziach

ut

B. Kordasiewicz539, który go szerzej i przekonuj co uargumentowa . Brak jest
bowiem powodów ku temu, aby pismo stwierdzaj ce tre

testamentu ustnego

m
Wy

spisywa a osoba, która nie by a wiadkiem testamentu i nie uczestniczy a w akcie
jego testowania. Je eli ma ona przyk adowo wykszta cenie prawnicze stwarza to
zagro enie wprowadzenia przez ni
powodowa b

niewa no

do tre ci testamentu takich zmian, które

testamentu lub zmian zakresu osób powo anych do

dziedziczenia. Ponadto taka regulacja rozwi zywa aby sporn kwesti zastosowania
do protokolanta testamentu przepisu o

wiadkach. Pozwoli aby te

na obj cie

iar

protokolanta rozszerzonymi przepisami o wy czeniu wiadków, co powodowa oby,
e unikano by w ten sposób podobnych w tpliwo ci co do bezstronno ci
w badaniu powy ej)540.

uS

protokolanta jak mia o by w odniesieniu do wiadków (a co zauwa ano i opisano

4. Stwierdzenie tre ci testamentu ustnego

pra

Na wst pie nale y postulowa skrócenie terminów do stwierdzenia tre ci testamentu
ustnego. Jak wskazuje E. Skowro ska-Bocian, termin przewidziany w § 2 art. 952
k.c. (dla sporz dzenia pisma stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego) powinien

wie

ulec skróceniu do sze ciu miesi cy, natomiast przewidziany § 3 art. 952 k.c. (dla
przes uchania wiadków testamentu ustnego) do trzech miesi cy541. Wprowadzenie

dli

538

Tak L.
ylewski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP 22/89, Nowe
Prawo 1991, nr 1-3, s. 172 oraz B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych,
Ossolineum 1978, s. 74.

wo

539
B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 74 oraz
J. St. Pi towski, Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, Warszawa 2003 (zaktualizowa B. Kordasiewicz),
s. 112.
540

Przyk adowo w sprawie przed S dem Rejonowym Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu o sygn.
I Ns 1021/11, protokolantem mia a by siostra spadkodawczyni, b
ca jednocze nie cioci obu
powo anych do dziedziczenia osób (synów spadkodawczyni).
541
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E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 166. W tym te kierunku
J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagadnie wspó czesnego

Ins

takich terminów doprowadzi oby do skorelowania terminów do stwierdzenia tre ci

testamentu ustnego z terminem do z

enia o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu

spadku542. Do rozwa enia mo liwe jest te przyj cie jeszcze krótszych terminów,

tyt

zw aszcza w zakresie terminu okre lonego w art. 952 § 2 k.c. W
przyj cie, e sporz dzenie pisma stwierdzaj cego tre

ciwe wydaje si

o wiadczenia spadkodawcy

ut

powinno nast pi niezw ocznie po chwili, kiedy stanie si to mo liwe543 lub – w
przypadku odrzucenia pierwszego rozwi zania - nie pó niej ni miesi c od chwili
enia takiego o wiadczenia. Przyj cie krótszego ni

3 miesi ce terminu
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w zmienionym art. 952 § 3 k.c. nie wydaje si jednak wskazane z tego wzgl du, aby
osoby mog ce by potencjalnymi wnioskodawcami mia y czas na dowiedzenie si
o

sporz dzonym

testamencie

ustnym

i

przygotowanie

dokumentów

koniecznych do stwierdzenia nabycia spadku (np. ustalenie adresów wiadków)
w okresie, który mo e by dla nich ci

ki z powodów uczuciowych ( mier i pogrzeb

Odrzuci

nale y mo liwo

iar

osoby zazwyczaj im bardzo bliskiej).

stwierdzenia tre ci testamentu ustnego w trybie
mierci spadkodawcy544.

uS

przewidzianym w artykule 952 § 2 k.c. tak e po

W takich sytuacjach wystarczaj ce by oby przes uchanie wiadków w trybie art. 952
§ 3 k.c. Z bada
sporz dzaj

aktowych wynika bowiem,

pismo stwierdzaj ce tre

e je eli

wiadkowie testamentu

testamentu ustnego dopiero po kilku

mierci, mo e to sugerowa ,

pra

miesi cach od chwili, w której spadkodawca testowa , a nawet kilka miesi cy po jego
e zosta on sfa szowany. Zwi ksza si

równie

wówczas ryzyko b dnego przekazania woli spadkodawcy.

wie

prawa cywilnego, „Studia Iuridica”, t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994,
s. 255.

dli

542

E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 166. Tak te
J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagadnie wspó czesnego
prawa cywilnego, „Studia Iuridica”, t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994,
s. 254-255.
Rozwi zanie takie przewiduj prawo szwajcarskie i niemieckie.

544
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543

Tak de lege ferenda E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 166;
J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagadnie wspó czesnego
prawa cywilnego, „Studia Iuridica”, t. XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994,
s. 255 oraz A. M czy ski, Niewa no testamentu sporz dzonego pod wp ywem wady o wiadczenia
woli, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego - ksi ga pami tkowa ku czci prof. Zbigniewa
Radwa skiego, red. S. So tysi ski, Pozna 1990, s. 416, przyp. 24.

ci

146

Ins

Odmowa uznania sporz dzonego przez

wiadków pisma stwierdzaj cego tre

testamentu ustnego na podstawie art. 952 § 2 k.c. ju po mierci spadkodawcy nie
powoduje zamkni cia drogi do stwierdzenia tre ci ostatniej woli spadkodawcy na

tyt

podstawie przes uchania stron (obecny art. 952 § 3 k.c.). To drugie rozwi zanie jest
pewniejsze, szybsze (okres po zmianie wynosi by do trzech miesi cy od chwili

ut

mierci spadkodawcy) oraz zabezpiecza przed próbami fa szowania testamentów
ustnych np. przez sporz dzenie antydatowanego pisma, na którym nie b dzie
podpisu spadkodawcy. Nawet wi c wówczas, gdy spadkodawca umrze tu

m
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przekazaniu swojej ostatniej woli

wiadkom i przed podpisaniem pisma, b

po
oni

mogli bez adnego problemu w okresie kilku miesi cy od chwili mierci spadkodawcy
zg osi si

do s du z

przes uchanie.

daniem stwierdzenia tre ci testamentu ustnego przez ich

Nowe unormowanie art. 952 k.c. powinno te zapobiec traktowaniu w spo ecze stwie

iar

testamentu ustnego jako testamentu zwyk ego i przeciwdzia
fa szowania.

cz stym próbom jego

wo

dli

wie

pra
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VIII. Wykaz akt badanych spraw

tyt

I Ns 13/11

Aleksandrów Kujawski

I Ns 132/11

Bartoszyce

I Ns 176/11

Bartoszyce

I Ns 155/11

W kolejno ci alfabetycznej wed ug s dów
Aleksandrów Kujawski

ut

dzin
Bia a Podlaska
Bia a Podlaska
Bia a Podlaska
Bia ystok
Bia ystok
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bi goraj
Bi goraj
Bi goraj
Bochnia

I Ns 6944/13
I Ns 8479/13
II Ns 6474/12
I Ns 70/13
II Ns 2584/12
II Ns 5522/12
I Ns 944/13
I Ns 1647/13

I Ns 145/11
I Ns 251/12
I Ns 648/11
I Ns 770/11
I Ns 71/12

I Ns 754/11

wie

Bochnia

I Ns 13156/12

pra

Bi goraj

I Ns 875/11

uS

Bia ystok

I Ns 967/11

iar

Bia ystok

m
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dzin

I Ns 111/13

Bochnia

I Ns 483/13

Bochnia

I Ns 249/13

Bochnia

I Ns 393/13

Boles awiec

I Ns 490/09

Boles awiec

I Ns 58/13

Brzeg

I Ns 436/11

Brzeg

I Ns 437/11

Bydgoszcz

II Ns 5682/10

Bydgoszcz

II Ns 2160/11
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Bochnia
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Bydgoszcz

II Ns 3310/09

Bydgoszcz

II Ns 1048/09

Bydgoszcz

II Ns 3565/12

tyt

II Ns 2975/09

Bydgoszcz

II Ns 1742/11

Bydgoszcz

II Ns 2466/11

Che m

I Ns 3973/13

Che m

ut

Bydgoszcz

Cz stochowa
bica
Garwolin
Garwolin
Garwolin
Garwolin
Garwolin
Gdynia
Gliwice
Gliwice

VI Ns 456/13
I Ns 968/10
I Ns 738/10
I Ns 194/11
I Ns 119/11
I Ns 871/12
I Ns 335/09
I Ns 161/09

uS

Garwolin

II Ns 1886/12

iar

Garwolin

II Ns 1900/12

m
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Cz stochowa

I Ns 6902/13

VII Ns 444/12
I Ns 960/12
I Ns 1383/09

Gorlice

pra

Gorlice

I Ns 223/12

Gorzów Wielkopolski

XI Ns 289/13

Gorzów Wielkopolski

I Ns 705/13

Gostynin

I Ns 437/12

Gryfice

I Ns 400/08

Gryfino

I Ns 506/13

Gryfino

I Ns 379/12

Gryfino

I Ns 1288/13

Jaros aw

I Ns 9147/12

Jaros aw

I Ns 1588/13

Jas o

I Ns 175/08

Gliwice
Gliwice
Gniezno

I Ns 1071/09
I Ns 1318/09
I Ns 874/13
I Ns 899/11

wo
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Jelenia Góra

I Ns 99/12

Jelenia Góra

I Ns 692/11

Jelenia Góra

I Ns 1719/11

tyt

I Ns 774/12

drzejów

I Ns 147/13

drzejów

I Ns 167/11

drzejów

I Ns 516/11

Kartuzy

ut

drzejów

Kartuzy
Kartuzy

I Ns 310/12

m
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Kartuzy

I Ns 268/11
I Ns 194/11
I Ns 816/11

Katowice-Zachód w Katowicach

II Ns 382/10/Z

Katowice-Zachód w Katowicach

II Ns 790/10/Z

pno
pno
pno
Kielce
Kielce
Kluczbork

I Ns 45/13
I Ns 108/13
I Ns 116/12
I Ns 68/13

uS

pno

iar

pno

I Ns 36/13

VII Ns 261/11
I Ns 833/11
I Ns 243/11

Ko o

pra

Ko o

I Ns 665/12

Konin

I Ns 267/10

Konin

VII Ns 353/13

Konin

VII Ns 857/13

Konin

I Ns 16/12

Konin

I Ns 815/12

Konin

I Ns 74/11

Konin

VI Ns 28/14

Ko skie

I Ns 1016/13

Ko skie

I Ns 999/12

Ko skie

I Ns 826/13

Kluczbork
Kluczbork
Ko o

I Ns 325/11
I Ns 20/12

I Ns 158/11
I Ns 853/11

wo
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I Ns 894/12

Ko cian

I Ns 370/09

Ko cian
Kraków - dla Krakowa Nowej Huty w
Krakowie
Kraków - dla Krakowa- ródmie cia w
Krakowie
Krosno

I Ns 587/09

tyt

Koszalin

I Ns 1273/13
VI Ns 838/13/S

ut

I Ns 65/12
I Ns 536/12

Krosno Odrza skie

I Ns 693/12

Kutno

I Ns 743/11

Leszno
Lubliniec
Lubliniec

m
Wy

Krosno Odrza skie

I Ns 8/11/5
I Ns 235/13
I Ns 76/14
I Ns 2399/11

Lublin-Zachód w Lublinie

II Ns 459/12

Lublin-Zachód w Lublinie
Lublin-Zachód w Lublinie
Lublin-Zachód w Lublinie
Lublin-Zachód w Lublinie
Lublin-Zachód w Lublinie

II Ns 1229/12
II Ns 378/13

cut
cut
cut

II Ns 131/13
II Ns 130/13
I Ns 132/11

I Ns 227/11

pra

cut

II Ns 458/12

uS

Lublin-Zachód w Lublinie

iar

Lublin-Wschód w Lublinie

I Ns 381/11
I Ns 372/13
I Ns 387/12

wie

I Ns 593/11

ask

I Ns 1127/12

ask

I Ns 177/13

om a

VIII Ns 306/13

om a

VIII Ns 562/13

ód dla odzi- ródmie cia w odzi

III Ns 1624/13

ód dla odzi- ródmie cia w odzi

III Ns 829/13

ód dla odzi- ródmie cia w odzi

III Ns 1746/12

ód dla odzi- ródmie cia w odzi

III Ns 1832/12

ód dla odzi- ródmie cia w odzi

III Ns 1020/13

ód dla odzi- ródmie cia w odzi

III Ns 1614/13

ci
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ask
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ód dla odzi-Widzewa w odzi

II Ns 969/11

ód dla odzi-Widzewa w odzi

II Ns 827/12

Mielec

I Ns 395/09

tyt

I Ns 396/09

Mi sk Mazowiecki

I Ns 93/11

My libórz

I Ns 121/11

Myslibórz

ut

Mielec

I Ns 318/14
I Ns 344/13

My lenice

I Ns 1000/11

My lenice
Nowy S cz
Nowy S cz
Nysa
Nysa
Nysa
Nysa
Olecko
Opole
Opole

I Ns 457/13
I Ns 679/13
I Ns 618/10
I Ns 936/10
I Ns 808/10
I Ns 840/08
I Ns 840/08
I Ns 1686/13

uS

Olecko

I Ns 706/12

iar

Nysa

m
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My lenice

I Ns 2013/13
I Ns 1667/12
I Ns 1100/13

Ostrów Mazowiecki

pra

Ostrów Mazowiecki

I Ns 288/11

Otwock

I Ns 1098/11

Piaseczno

I Ns 589/13

Piaseczno

I Ns 968/11

Pi a

I Ns 1066/11

Pi a

I Ns 345/12

Pi a

I Ns 928/12

Pi a

I Ns 647/13

Piotrków Trybunalski

I Ns 1680/13

Ostróda
Ostrów Mazowiecki
Ostrów Mazowiecki

I Ns 899/09
I Ns 241/12
I Ns 240/12
I Ns 287/11

I Ns 1625/13

ock

I Ns 450/13

ci
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wie
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I Ns 132/14

Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

I Ns 774/12

Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

I Ns 1021/11

tyt

I Ns 1653/10

Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

I Ns 357/12

Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

I Ns 151/11

Przasnysz

I Ns 599/10

Przasnysz

I Ns 300/10

Przasnysz

I Ns 334/11

ut

Pozna -Grunwald i Je yce w Poznaniu

Przemy l
Przemy l
Przemy l
Radom
Radomsko
Radomsko

Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka

I Ns 1465/13
I Ns 650/13
I Ns 1860/13
I Ns 750/12
I Ns 1304/12
I Ns 477/12
I Ns 205/11
I Ns 289/12

uS

Radziejów

I Ns 684/13

iar

Radom

m
Wy

Przemy l

I Ns 101/12
VII Ns 79/13
I Ns 146/12

Ruda

ska

Ruda

ska

Ruda

ska

Ruda

ska

pra

Ruda

ska

I Ns 443/12

I Ns 599/12
I Ns 875/12
I Ns 872/12
I Ns 949/12

wie

I Ns 1102/12

Sandomierz

VI Ns 395/13

Sandomierz

I Ns 452/13

Sandomierz

I Ns 4/12

Sandomierz

I Ns 573/12

Siedlce

I Ns 1381/12

Siedlce

I Ns 1380/12

Siedlce

I Ns 156/13

Siedlce

I Ns 156/13

Sieradz

I Ns 382/11

wo
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Rzeszów

Ins
Sieradz

I Ns 83/11

upsk

I Ns 269/12

upsk

IX Ns 1109/12

tyt

I Ns 42/13

Sochaczew

I Ns 165/12

Sochaczew

I Ns 426/07

Sosnowiec

II Ns 888/13

Sosnowiec

II Ns 1880/13

Sosnowiec

II Ns 3329/13

ut

Sochaczew

Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec

m
Wy

Sosnowiec

II Ns 2946/11
II Ns 593/12
II Ns 3413/12
II Ns 2985/12
I Ns 263/13

roda Wielkopolska

I Ns 262/13

wiecie
Tarnobrzeg
Tarnów
Tarnów
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski
Toru

I Ns 674/13
I Ns 261/13
X Ns 359/11
XII Ns 683/13
I Ns 13820/12

pra

Tomaszów Lubelski

I Ns 341/13

uS

Tarnobrzeg

iar

roda Wielkopolska

I Ns 928/13
I Ns 5095/13
I Ns 5096/13

XI Ns 2266/08

wie

XI Ns 2125/11

Toru

XI Ns 1450/09

Toru

XI Ns 184/10

Trzcianka

I Ns 952/13

Trzcianka

I Ns 952/13

Trzcianka

I Ns 437/12

Trzebnica

I Ns 418/10

Trzebnica

I Ns 52/08

Turek

I Ns 702/12

Turek

I Ns 940/12

Turek

I Ns 188/11

wo
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Toru

Ins
Turek

I Ns 218/11

Wa cz

I Ns 278/12

Wa cz

I Ns 241/13

tyt

Wa cz
Warszawa - dla Warszawy–Mokotowa
w Warszawie
Warszawa - dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
Warszawa - dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
Warszawa - dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
Warszawa – dla Warszawy- oliborza
w Warszawie
Warszawa – dla Warszawy- ródmie cia
w Warszawie
growiec

I Ns 242/13
I Ns 218/11

ut

growiec
grów
grów
grów

I Ns 958/07
I Ns 417/10
I Ns 412/10
I Ns 5/11
I Ns 156/11
I Ns 513/12

Wielu
Wielu
Wielu

I Ns 457/12
I Ns 35/11
I Ns 629/10
I Ns 79/11

pra

grów

I Ns 309/13

uS

grów

II Ns 564/09

iar

growiec

II Ns 357/10

m
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growiec

I Ns 871/11

I Ns 218/12
I Ns 977/12
I Ns 522/13

wie

Wielu

I Ns 850/13

Wielu

I Ns 419/13

Wielu

I Ns 84/13

Wielu

VIII Ns 281/12

dli

oc awek

I Ns 1927/13

Wo omin

I Ns 2014/11

Wo omin

I Ns 823/13

Wo omin

I Ns 227/10

Wo omin

I Ns 1525/10
XIV Ns
1016/12

Wroc aw – dla Wroc awia-Fabrycznej
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I Ns 666/12

wo

Wo omin
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Wroc aw – dla Wroc awia-Fabrycznej

XIV Ns 125/12

Wroc aw - dla Wroc awia-Fabrycznej

I Ns 240/12

Wroc aw - dla Wroc awia-Fabrycznej

I Ns 241/12

tyt

I Ns 1350/09

Zabrze

I Ns 301/10

Zamo

I Ns 799/11

Zawiercie
Zawiercie

ut

Zabrze

I Ns 653/11
I Ns 1219/12

skie

I Ns 243/11

bkowice

skie

I Ns 340/11

Zgierz
aga
ary
ary
ary
yrardów
yrardów

I Ns 582/13
I Ns 483/11
I Ns 623/12
I Ns 176/13
I Ns 323/13
I Ns 703/12
I Ns 689/10

uS

yrardów

I Ns 1678/12

iar

ary

m
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bkowice

I Ns 768/10

wo

dli

wie
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siedmiu s dziów S du Najwy szego, NP 1973, nr 6.

ut

J. Gwiazdomorski, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 26 kwietnia
1973 r., III CZP 78/72, Nowe Prawo 1974, nr 9.

m
Wy

J. Gwiazdomorski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 22 kwietnia 1974 r., III
CZP 19/74, OSPiKA 1975, nr 5, poz. 100.
J. Gwiazdomorski, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 9 grudnia 1975 r.,
III CRN 299/75, OSPiKA 1976, nr 12, poz. 234.

iar

J. Gwiazdomorski, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 6 marca 1975 r., III
CRN 450/74, OSPiKA 1976, nr 7-8, poz. 146.
Gwiazdomorski,

Prawo

uS

J.

spadkowe

w

zarysie,

(zaktualizowane

przez

A. M czy skiego), Warszawa 1990.

W. Hagena, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9.

pra

Erbrecht. §§ 1922–2385, §§ 27–35 BeurkG, red. G. Schlichting, München 2004.
M. Ha gas, Ukrycie testamentu jako przes anka niedogodno ci dziedziczenia,
Przegl d S dowy 2007, nr 11-12.

wie

J. Ignaczewski, Prawo spadkowe (art. 922–1088 k.c.). Komentarz, Warszawa 2004.
E. Jurczak, Polecenie w polskim prawie cywilnym, [w:] Prace z prawa cywilnego, red.

I. Kleniewska, Testament ustny, Jurysta 1993, nr 2.

wo

dli

E. Skowro ska-Bocian, W. Borysiak, Warszawa 2010.

M. K os, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 20 listopada 2003 r., III CK
7/02, OSP 2004, z. 10, poz. 124.

G. Knechtel, [w:] ABGB-ON. Kommentar, red. A. Klete ka, M. Schauer, Wien 2010.

ci

159

Ins

B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum

1978.

tyt

B. Kordasiewicz, Glosa do postanowienie S du Najwy szego z 25 pa dziernika 1973
r., III CRN 241/73, Pa stwo i Prawo 1975, nr 5.

ut

B. Kordasiewicz, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 13 lutego 1980
r., II CZP 69/79, Pa stwo i Prawo 1981, nr 8.

m
Wy

J. Kosik, Przes anki sporz dzenia testamentu ustnego, Studia Cywilistyczne, tom
XIII-XIV (Ksi ga pami tkowa ku czci J. Gwiazdomorskiego), Kraków 1969.
J. Kosik,

enie o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku wed ug art. 1017

KC, [w:] Studia z prawa cywilnego, Ksi ga pami tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy
naukowej prof. Adama Szpunara, red. A. Rembieli ski, Warszawa– ód 1983.

iar

A. Kozaczka, wiadkowie testamentu szczególnego, Nowe Prawo 1962, nr 1.
W. Kralik, [w:] Ehrenzweig System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. 4.

uS

Buch. Das Erbrecht, Wien 1983.

J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,
Warszawa 2013.

pra

P. Ksi

ak,

danie wykonania polecenia, Przegl d S dowy 2006, nr 4.

P. Ksi

ak, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 20 listopada 2013 r., I CSK

wie

329/13, Rejent 2014, nr 5.

B. Kucia, Przes anka „istnienia obawy rych ej mierci spadkodawcy” - uwagi de lege
lata i de lege ferenda, Rejent 2012, nr 12.
Kucia,

Skutki niedope nienia

wymaga

dli

B.

dotycz cych

stwierdzenia

tre ci

testamentu ustnego (art. 952 § 2-3 k.c.), Transformacje Prawa Prywatnego 2013, nr

H. Lange, K. Kuchinke, Erbrecht. Ein Lehrbuch, München 2001.

wo

2.

D. Leipold, Erbrecht, Tübingen 2010.

ci

160

Ins

F. Longchamps de Bérier, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier,
Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014.

tyt

M. Mamica, Niewa ny testament allograficzny - czy s uszna jest jego konwersja na
testament ustny?, Palestra 2014, nr 5-6.

ut

J. Mayer, [w:] Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 22. Erbrecht
2, §§ 2064-2273, §§ 1-35 BeurkG, red. J. Damrau, Stuttgart 2003.

m
Wy

A. M czy ski, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 22 marca 1971 r.,
III CZP 91/70, OSPiKA 1972, nr 2, poz. 26.
A. M czy ski, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 14 stycznia 1982 r., III
CRN 169/81, OSPiKA 1983, nr 7-8, poz. 151.
testamentu sporz dzonego pod wp ywem wady

iar

A. M czy ski, Niewa no

wiadczenia woli, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego - ksi ga pami tkowa
ku czci prof. Zbigniewa Radwa skiego, red. S. So tysi ski, Pozna 1990.

uS

M. Niedo pia , Testament w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia ogólne, Kraków
1991.

M. Niedo pia , Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków–

pra

Pozna 1993.

M. Niedo pia , Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Przegl d

wie

Ustawodawstwa Gospodarczego 1994, nr 10.

M. Niedo pia , Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 13 listopada 1992 r., III CZP
120/92, Rejent 1994, nr 11.

dli

M. Niedo pia , Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 26 lutego 1993 r.,
III CZP 24/92, Pa stwo i Prawo 1994, nr 7-8.

wo

M. Niedo pia , Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 27 stycznia 1997 r., II
CKN 15/96, Pa stwo i Prawo 1999, nr 1.

M. Niedo pia , Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 16 kwietnia 1999 r., II
CKN 255/98, Pa stwo i Prawo 2000, nr 7.

ci

161

Ins

M. Niedo pia , Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 14 grudnia 2000 r., I

CKN 668/00, Pa stwo i Prawo 2002, nr 6.

tyt

M. Niedo pia , Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 12 pa dziernika 2001
r., V CKN 503/00, Pa stwo i Prawo 2003, nr 3.

ut

M. Niedo pia a, Glosa do uchwa y 7 s dziów S du Najwy szego z 23 listopada 2001
r., III CZP 54/01, Pa stwo i Prawo 2003, nr 9.

m
Wy

M. Niedo pia , Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 20 listopada 2003 r., III
CK 7/02, Pa stwo i Prawo 2005, nr 1.
M. Niedo pia , Testament allograficzny (administracyjny), Bielsko-Bia a 2004.
M. Niedo pia , Glosa do wyroku S du Najwy szego z 22 maja 2002 r., I CK 26/02,

iar

Monitor Prawniczy 2005, nr 15.

M. Niedo pia , Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 21 stycznia 2011 r., III
CSK 98/10, Palestra 2013, nr 5-6.

uS

M. Niedo pia , Swoboda testowania, Bielsko-Bia a 2004.
S. Niemczyk, A. azarska, Prawno-medyczna wyk adnia „obawy rych ej mierci” jako

pra

przes anka wa no ci testamentu ustnego, Prawo i Medycyna 2007, nr 2.
E. Niezbecka, Prawo spadkowe, Lublin 2000.

wie

E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. A. Kidyba,
Warszawa 2012.

A. Ohanowicz, Przyj cie i odrzucenie spadku w nowym prawie spadkowym, Przegl d

D. Olzen, Erbrecht, Berlin 2005.

wo

dli

Notarialny 1947, nr 5–6.

K. Osajda, Testamenty XXI wieku: mistyczny, elektroniczny, cyfrowy na CD lub DVD,
Rzeczpospolita z 31 pa dziernika 2005 (nr 255/2005), dodatek „Prawo co dnia”.
K. Osajda, Testamenty wspólne, Warszawa 2005.

ci

162

Ins

K. Osajda, Wp yw rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu — rozwa ania

de lege ferenda, Rejent 2010, nr 5.

tyt

K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis, edycja X (2014
r.).

ut

K. Osajda, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Spadki (art. 922-1088 KC), red.
K. Osajda, Warszawa 2013.

m
Wy

A. Patryk, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 20 listopada 2013 r., I CSK
329/13, opublikowana w wersji elektronicznej LEX 2014.
M. Pazdan, Polsko-holenderska wymiana pogl dów na temat prawa spadkowego,
Rejent 2006, nr 2.

iar

M. Pazdan, Prawo spadkowe, [w:] Zielona Ksi ga. Optymalna wizja Kodeksu
cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwa ski, Warszawa 2006.
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, red.

uS

K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.

M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2013.

pra

J. St. Pi towski, Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, (zaktualizowane przez
B. Kordasiewicza), Warszawa 2003.

wie

J. St. Pi towski, A. Kawa ko, H. Witczak, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10.
Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.

J.St. Pi towski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wyk adu, Warszawa 2011.

dli

J. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Warszawa 1972.
Pietrzykowski,

Z

zagadnie

Wybrane

wspó czesnego

zagadnienia
prawa

reformy

cywilnego,

(dedykowany prof. T. Dybowskiemu), Warszawa 1994.

„Studia

spadkowego,

[w:]

Iuridica”, tom XXI

ci

163

prawa

wo

J.

Ins

P. Piotet, Schweizerisches Privatrecht. Band IV. Das Erbrecht. Erster Halbband,
Basel–Stuttgart 1978.

tyt

B. Pr da, W sprawie przysz

ci testamentu ustnego, Rejent 2009, nr 5.

A. Proksa, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1982 r., III CZP 5/82,

ut

Nowe Prawo 1984, nr 3.
K. Przyby owski, Swoboda testowania (dziedziczenie testamentowe wed ug projektu

m
Wy

kodeksu cywilnego PRL), [w:] Materia y dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. J. Wasilkowski, Warszawa 1955.
K. Przyby owski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO
17/58, OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253.

iar

K. Przyby owski, Polskie mi dzywojenne prace kodyfikacyjne w dziedzinie prawa
spadkowego, [w:] Ksi ga pami tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wroc aw
1967.

uS

Z. Radwa ski, Za

enia dalszych prac kodyfikacyjnych na obszarze prawa

cywilnego, Pa stwo i Prawo 2004, nr 3.

Z. Radwa ski, [w:] System prawa prywatnego. Tom 2. Cz

pra

Z. Radwa ski, Warszawa 2008.

ogólna, red.

K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann, Testamentary Formalities in Historical

wie

and Comparative Perspective, [w:] Comparative succession Law, Volume I,
Testamentary Formalities, red. K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann, Oxford
2011.

W. Robaczy ski, Przegl d orzecznictwa S du Najwy szego z zakresu prawa

dli

cywilnego materialnego za I pó rocze 1998 r., Przegl d S dowy 1999, nr 7-8.

wo

T. Rüfner, Testamentary Formalities in Roman Law, [w:] Comparative succession
Law, Volume I, Testamentary Formalities, red. K.G.C. Reid, M.J. de Waal,
R. Zimmermann, Oxford 2011.

ci

164

Ins

L. Smal, Testamenty szczególne wed ug polskiego prawa spadkowego, Przegl d

Notarialny 1949, nr 1-2.

tyt

E. Skowro ska, Odpowiedzialno

spadkobierców za d ugi spadkowe, Warszawa

1984.

ut

E. Skowro ska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991.
E. Skowro ska, Przegl d orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989–

m
Wy

1990), Przegl d S dowy 1992, nr 9.
E. Skowro ska, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 14 listopada 1991 r., III CZP
113/91, OSP 1992, nr 6, poz. 128.
E. Skowro ska, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 stycznia 1992 r., III CZP

iar

135/91, OSP 1993, z. 1, poz. 4.

E. Skowro ska, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 2 grudnia 1994 r., III CZP
152/94, OSP 1995, z. 6, poz. 132.

uS

E. Skowro ska, Glosa do uchwa y z 5 lutego 1993 r., III CZP 10/93, OSP 1994, z. 5,
poz. 83.

pra

E. Skowro ska, Glosa do uchwa y SN z 16 wrze nia 1993 r., III CZP 122/93, OSP
1994, z. 10, poz. 177.

E. Skowro ska, Testament ustny de lege ferenda, [w:] Z zagadnie wspó czesnego

wie

prawa cywilnego, Studia Iuridica, tom XXI (dedykowany prof. T. Dybowskiemu),
Warszawa 1994.

E. Skowro ska-Bocian, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 27 stycznia

dli

1997 r., II CKN 15/96, OSP 1998, nr 3, poz. 59.

E. Skowro ska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004.

wo

E. Skowro ska-Bocian, Obawa rych ej

mierci jako przes anka sporz dzenia

testamentu ustnego, [w:] Ars et Usus. Ksi ga pami tkowa ku czci S dziego
Stanis awa Rudnickiego, Warszawa 2005.

ci

165

Ins

E. Skowro ska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki,

Warszawa 2011.

tyt

E. Skowro ska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2012.
E. Skowro ska-Bocian, J. Wierci ski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki.

ut

Warszawa 2013.

M. So niak, Prawo cywilne i rodzinne w zarysie. Tom III. Prawo rzeczowe, rodzinne

m
Wy

i spadkowe, Katowice 1985.

L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom II, red. J. Winiarz, Warszawa
1989.

J. Stobienia, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 9 lutego 1981 r., III CZP 68/80,

iar

OSPiKA 1982, nr 9.

M. Sychowicz, [w:] Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Kodeks cywilny. Tom II,
art. 353–1088, Warszawa 2005.

uS

S. Szer, Prawo spadkowe, Warszawa 1955.

A. R. wiat owski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 stycznia 1992 r., III CZP

A. R.

wiat owski, Obawa rych ej

Monitor Prawniczy 1993, nr 3.

pra

135/91, Rejent 1992, nr 11.

mierci jako przes anka testamentu ustnego,

wie

C. Tab cki, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 7 listopada 1962 r., III CO 14/62,
OSPiKA 1963, z. 12, poz. 313.

dli

E. Till, Prawo prywatne austryackie. Tom VI. Wyk ad austryackiego prawa
spadkowego, Lwów 1904.

wo

E. Weiß, [w:] Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. III Band. §§
531–858, red. H. Klang, Wien 1952.

R. Welser, [w:] Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. 1. Band. §§
1–1174 ABGB, red. P. Rummel, Wien 2000.

ci

166

Ins

R. Welser, Die Reform des österreichischen Erbrechts, [w:] Zivilrechtsgesetzgebung

heute. Festschrift Gerhard Hopf zum 65. Geburtstag, red. Bundesministerium für
Justiz, Zivilrechtssektion, Wien 2007.

tyt

R. Welser, Die Reform des österreichischen Erbrechts, Wien 2009.

ut

J. Wierci ski, Uwagi o swobodzie testowania, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas
stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Ksi ga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego,
red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010.

m
Wy

J. Wierci ski, Brak

wiadomo ci albo swobody przy sporz dzaniu testamentu,

Warszawa 2013.

W. Wo odkiewicz, M. Zab ocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009.
ówne za

z. 13.

enia projektu Kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy 2007,

iar

M. Wróbel,

S. Wójcik, [w:] System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.St.

uS

Pi towski, Ossolineum 1986.

S. Wójcik, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 10 pa dziernika 2000 r., V
CKN 970/00, OSP 2001, nr 11, poz. 161.

pra

S. Wójcik, Glosa do postanowienia S du Najwy szego z 12 pa dziernika 2001 r., V
CKN 503/00, OSP 2002, nr 11, poz. 141.

wie

S. Wójcik, Glosa do postanowienia SN z 5 lutego 2002 r., II CKN 803/99, OSP 2002,
z. 12, poz. 162.

S. Wójcik, O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege

dli

ferenda, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksi ga pami tkowa Profesora Maksymiliana
Pazdana, red. L. Ogieg o, W. Popio ek, M. Szpunar, Kraków 2005.

wo

S. Wójcik, F. Zoll, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B.
Kordasiewicz, Warszawa 2013.

ci

167

Ins

S. Wróblewski, Komentarz do austryackiego kodeksu cywilnego, Tom Trzeci,

Komentarz do §§ 531–824 Austryackiego Kodeksu Cywilnego (Prawo spadkowe),
Kraków 1904.

tyt

M. Za ucki, Wspó czesne tendencje rozwoju dziedziczenia testamentowego - czyli nie
tylko o potrzebie wprowadzenia wideotestamentu do nowego Kodeksu cywilnego,

ut

Roczniki Nauk Prawnych 2012, tom XXII, nr 2.
R. Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany, [w:] Comparative succession

m
Wy

Law, Volume I, Testamentary Formalities, red. K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R.
Zimmermann, Oxford 2011.

F. Zoll, Das polnische Erbrecht im Wandel: die geplanten Reformen, [w:]
Erbrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa, red. R. Welser, Wien 2009.

L.

iar

F. ywiecki, Testamenty ustne w wietle orzecznictwa, Nowe Prawo 1971, nr 1.
ylewski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 22 marca 1989 r., III CZP

wo

dli

wie

pra

uS

22/89, Nowe Prawo 1991, nr 1-3.

ci

168

Ins

X. Orzecznictwo

tyt

Orzeczenie S du Najwy szego z 12 grudnia 1935 r., C II 1705/35, Przegl d Prawa
i Administracji z 1936, dzia Orzecznictwo, s. 294.

ut

Postanowienie S du Najwy szego z 10 sierpnia 1948 r., C 458/48, Pa stwo i Prawo
1948, nr 12.

1949, nr 2.

m
Wy

Postanowienie S du Najwy szego z 3 listopada 1948 r., C 755/48, Pa stwo i Prawo

Orzeczenie S du Najwy szego z 20 czerwca 1950 r., Wa C 382/49, Nowe Prawo
1950, nr 10.

1, poz. 11.

iar

Orzeczenie S du Najwy szego z 14 czerwca 1951 r., C 2353/50, OSNCK 1953, nr

poz. 84.

uS

Orzeczenie S du Najwy szego z 22 grudnia 1951 r., C 1325/51, OSNC 1952, nr 3,

Wyrok S du Najwy szego z 4 lipca 1952 r., C 1321/52, OSNC 1953, nr 1, poz. 30.

pra

Orzeczenie S du Najwy szego z 10 wrze nia 1954 r., I CR 1026/54, Nowe Prawo
1955, nr 12.

Orzeczenie S du Najwy szego z 10 wrze nia 1957, I CR 510/57, OSPiKA 1959, nr

wie

1, poz. 5.

Orzeczenie S du Najwy szego z 28 wrze nia 1957, I CO 30/55, Nowe Prawo 1958,
nr 4, s. 108-110.

dli

Orzeczenie S du Najwy szego z 14 maja 1958 r., I CR 325/58, OSNC 1960, nr 3,
poz. 67.

wo

Orzeczenie S du Najwy szego z 6 sierpnia 1958 r., 1 CR 512/58, OSPiKA 1960, nr
2, poz. 37.

ci
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Ins

Uchwa a S du Najwy szego z 23 wrze nia 1958 r., 3 CO 17/58, OSPiKA 1959, z. 9,

poz. 253.

tyt

Uchwa a S du Najwy szego z 23 kwietnia 1960 r., III CO 8/60, OSNC 1961, nr 1,
poz. 27.

ut

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 22 maja 1961 r., I CO 18/61, OSNC 1962,
nr 1, poz. 4.

m
Wy

Orzeczenie S du Najwy szego z 21 pa dziernika 1961 r., IV CR 644/61, OSNC
1962, nr 4, poz. 145.

Uchwa a S du Najwy szego z 29 listopada 1961 r., 3 CO 30/60, OSNCPiUS 1963,
nr 1, poz. 4.

nr 1, poz. 4.

iar

Uchwa a 7 s dziów S du Najwy szego z 22 maja 1961 r., I CO 10/61, OSNC 1962,

Orzeczenie S du Najwy szego z 17 wrze nia 1962, III CR 299/62, OSNC 1963, nr 1,

uS

poz. 6.

Uchwa a S du Najwy szego z 7 listopada 1962 r., III CO 14/62, OSPiKA 1963, z. 12,
poz. 313.

pra

Postanowienie S du Najwy szego z 20 lutego 1963 r., I CR 109/63, OSNC 1964, nr
3, poz. 51.

wie

Wyrok S du Najwy szego z 26 wrze nia 1963 r., III CR 191/63, OSNCPiUS 1964, nr
9.

Uchwa a S du Najwy szego z 21 marca 1966 r., III CO 9/66, OSNCP 1966, nr 9,

dli

poz. 146.

Uchwa a S du Najwy szego z 20 wrze nia 1968 r., III CZP 85/68, OSNCPiUS 1969,

wo

nr 6, poz. 102.
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